
 

 

 

 

 

 

 

Langå den 20. november 2015  

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 19. november 2015, klubhus Bøgelundsvej 26, 8940 Randers SV 
 
 
 
Tilstede: Jytte, Vilhelm, Karin, Inge og Irma  
Fraværende: Hanne og Vibeke 
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 fremlagt af kassereren. 

6. Nyt fra instruktørerne. 

7. Opfølgning på prøverne 31. oktober 

8. Omfang af sæsonafslutning 28. november 

9. Eventuelt 

  

   

 

 

1. Formanden bød velkommen. 
 

2. Referat underskrevet. 
 

3. Den 22. november er sidste frist for at sende indlæg der skal i Rottweiler bladet, Jytte sender  
Indkaldelse til generalforsamling til bladet så det kan komme i. 
Jytte oplæste et indlæg fra Mona som vil komme i Rottweiler bladet. 
 

4. Vi har i bestyrelsen haft en dialog om forsikringspapirer og vaccinationspapirer. 

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. 



Fra 2016 skal der fremvises papirer på vaccination/hundepas. 
Medlemmer skal på en blanket og på tro og love, underskrive at deres hund er  
lovpligtig forsikret. 
Jytte får lavet formularer til formålet.   
Formanden er ansvarlig for at se papirer. 
 
Vedrørende hjemmesiden: Der skal afholdes et møde med Helle og Aksel for at lave   
nogle ”regler” for hvordan og hvornår hjemmesiden opdateres. 
 
Måske Sven også skal være med til dette møde, hvis en mere skal kunne lægge indslag 
på hjemmesiden. 
 
Træningsforbuddet på vores træningsplads ophæves, og vi træner igen fra den 21. november.  
 

5. Vilhelm gennemgik regnskab. Og vi har stadig fin økonomi. 
Vi har i kvartalet et overskud på ca. 1600 kr. 
 

6. Jytte, Mona og Karin --- trænermøde: hvordan kan vi gøre det bedre.  
Der vil blive lavet forskellige hold: hvalpehold, konkurrencehold, unghundehold m.f. 
Hundefører kan så melde sig på et hold, så man kan træne på det hold, hvor man får den træning 
som passer til hund og hundeførere. 
 
Nye tiltag med holdopdeling starter fra januar 2016. Der arbejdes videre med konceptet i 
trænerstaben. 
 

7. Mona var rigtig tilfreds med afviklingen af vores prøve, også at det gik rigtig godt for hundene 
og deres fører, både på pladsen og ude ved centeret til færdselsprøven. 
 
Ny prøve til sommer?  evt. i juni måned, det skal lige aftales med træner, om hun mener 
der er hunde som er klar til nye prøver.   
 

8. Hvad skal menuen bestå af. Jytte indhenter tilbud på mad og så snakker vi om menuen, når vi mødes 
til træning, lørdag den 21. denne dag er også sidste dag for tilmelding. 
 

9. Træning på fremmed plads, evt. dato planlægges i samråd med træner. 
 
Kontakte kommunen for længere tidsfrist for opsigelse af vores plads. 
 
Næste møde den 23. februar 2016. 
 

 


