
 

 

 

 

 

 

 

Langå den 16. februar 2016  

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 16 februar 2016, klubhus Bøgelundsvej 26, 8940 Randers SV 
 
 
Tilstede: Jytte, Vilhelm, Karin, Inge, Hanne, Vibeke og Irma  
Fraværende:  
Referent: Irma 

 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst. 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

3. Meddelelser fra formanden, herunder orientering om modtaget og afsendt post. 

4. Gensidig orientering om forhold siden sidst. 

5. Økonomi og budgetforslag fremlagt af kassereren. 

6. Nyt fra instruktørerne. 

7. Gennemgang og revision af: Aktivitetsliste og vores ”papirer” 
 Klubbens ejendele 
 Hjemmesiden 
 

8. Indkomne forslag til generalforsamlingen 

9. Planlægning af generalforsamlingen, hvem stiller op, hvad er traktementet? 

10 Prisen ”Årets indsats 2015” 

11 Dato for 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 

12 Eventuelt 

  

 

1. Formanden bød velkommen. 
 

2. Referat underskrevet. 
 

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. 



3. Vi har modtaget invitation fra Randers Kommune. Det er en konference om faciliteter, tilskud 
og frivillige i Randers. 
Vilhelm deltager 
 

4. Intet nyt. 
 

5. Vilhelm gennemgik regnskab. 
Budget gennemgået 
 

6. Karin og Berthel har træningen indtil videre. Vi prøver at holde træningen lidt som 
den blev præsenteret først i januar.  
 

7. Aktivitetsliste: Listen skal vi have gennemgået og revideret – listen sendes rundt til bestyrelsen. 
 
Klubbens ejendele: Emnet tages op igen efter generalforsamlingen 
 
Hjemmeside: Der skal indkaldes til møde hurtigst muligt efter generalforsamlingen. 
Møde med Helle, Aksel og Sven, plus 2 – 3 personer fra bestyrelsen. 
 

8. Der er indkommen et forslag. 
 

9. På valg til bestyrelsen er: Jytte, Inge og Irma. 
Generalforsamlingen er den 7. marts kl. 19:00 i klubhuset. 
Vilhelm bestiller smørrebrød, og har øl og sodavand med. 
 

10 Udgår i år 2016 
 

11 Første møde efter generalforsamlingen er tirsdag den 15. marts kl: 19:00 i klubhuset. 
 

12 Muldskud der skal gøres noget. Vi må se om vi kan fange de muldvarper. Der bliver mere og  
mere jord som vi går og træder rundt i. 
 
Jytte skal prøve og spørge Ella om vi kan få en dato for en prøve i efteråret, så aflyser vi den 
som er planlagt til den 18. juni. Det kan blive svært at få trænet op til prøve i juni, da 
vi ikke ved hvornår Mona er tilbage som træner igen. 
 

 


