
 

 

 

 

 

 

 

Langå den 16. marts 2016  

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 15. marts 2016, klubhus Bøgelundsvej 26, 8940 Randers SV 
 
 
Tilstede: Jytte, Vilhelm, Karin, Helle, Hans og Irma  
Fraværende: Inge 
Referent: Irma 

 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst. 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

3. Afklaring af punkt 7 fra bestyrelsesmøde 16. februar 2016 

Gennemgang og revision af - aktivitetsliste & vores papirer 

- klubbens ejendele 

- hjemmesiden 

4. Meddelelser fra formanden herunder orientering om modtaget og afsendt post. 

5. Gensidig orientering om forhold siden sidst. 

6. Økonomi fremlagt af kassereren. 

7. Nyt fra instruktørerne. 
Herunder – Hvad gør vi med ”problemhunde”? 
 

8. Datoer for kommende bestyrelsesmøder, 

9. Eventuelt 

  

  

Randers Rottweilerklub, kreds 24 

Træningsplads: Bøgelundvej 26, Askildrup, 8940 Randers SV. 

 

Formand: Jytte Lund Holmgaard, Rigtrupvej 6, 8370 Hadsten. 

Tlf.: 86491648 / 30611200   Mail: mental@pcbox.dk. 



1. Formanden bød velkommen. 
Mona var inviteret til at deltage i mødet 
 

2. Referat underskrevet. 
 

3. Hjemmesiden: Der skal findes en dato så hjemmesiden kan blive gennem gået. Forslag lørdag  
den 21. maj kl 12:00 efter træningen 
Deltagere til dette møde er: Helle, Aksel, Jytte og Sven.  
 
Klubbens ejendele: Vi skal have vores ejendele, ting og sager gennemgået og set på hvad vi har, 
og om der er noget som vi ikke bruger mere. 
Det kan praktiseres en dag i træningstiden, eller når træningen er slut. 
 
Aktivitetsliste & vores papirer: Vi har gennemgået listen, og Vilhelm renskriver den og  
sender den rundt. 
 

4. Intet nyt. 
 

5. Der er bleven sat 4 muldvarpefælder, og på nu værende tidspunkt har vi fanget to. 
Vilhelm deltog i mødet med Randers kommune, men det var ikke noget fra det møde vi  
kunne bruge. 
Det er ejendomsadministrationen vi skal kontakte for at prøve, om vi kan få papir på 
en længere lejeaftale. 
 
Prøven er flyttet til lørdag den 29. oktober. 
 
Der er oprettet et træningsudvalg som består af trænerne og formanden. 
 

6. Økonomi gennemgået at Vilhelm. 
 

7. Træningen er ændret lidt igen. Vi træner alle fra kl. 9:00 
 
Kommer/ringer der en hundefører som har en hund vedkommende har lidt ”problemer” med 
vil vedkommende blive henvist til Mona. Der vil i hvert enkelt tilfælde tages stilling til hvad 
der skal gøres. 
 
Vi kan måske også komme i den situation, at vi må sige til en hundefører at de må tage kontakt 
til en hundepsykolog. 
 
Nye hundefører skal kunne træne med deres hund og være på pladsen sammen med  
de andre hunde og hundefører. 
 
Træningsudvalget vi arbejde med at få et hvalpehold startet op under mere faste rammer. 
Dato for opstart fastsættes af træningsudvalg. 
 
 

8. Den 26. april: Bestyrelsesmøde  
Den 30. april: Generalforsamling i hovedklubben. 
Den 31. maj: Bestyrelsesmøde. 
Den 18. juni: Sæsonafslutning. 
Den 9. august: Bestyrelsesmøde. 
Den 13. august Sæson op start. 
Den 11. oktober: Bestyrelsesmøde. 
Den 29. oktober: Prøve 
Den 26. november: Sæsonafslutning. 
 



2017: 
Den 7. januar: Sæson op start. 
Den 21. februar: Bestyrelsesmøde 
Den 6. marts: Generalforsamling. 

9. Intet. 
 

 

Næste møde tirsdag den 26. april kl.19:00 


