
 

 

 

 

 

 

 

Langå den 11. marts 2016  

 

 

Referat af generalforsamling den 7. marts 2016, klubhus Bøgelundsvej 26, 8940 Randers SV 
 
  
  
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af minimum 2 stemmetællere. 

3. Protokol over seneste generalforsamling, om det kræves. 

4. Formandens beretning. 

5. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og 
meddelse af ansvarsfrihed. 

6. Godkendelse af grundkontingent og fastsættelse af eventuelle ekstra 
kontingenter for indeværende år. 

7. Indkomne forslag. 

8. Valg til bestyrelsen. På valg er: 

Jytte Lund 
Irma Pedersen 
Inge Rahbek 
 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

10. 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. Jytte bød velkommen til generalforsamlingen. 
Sven Corvinius blev valgt til dirigent og erklærede generalforsamlingen lovlig indkaldt. 
11 medlemmer var mødt op for at være med. 
Irma valgt til referent. 
 

2. Tommy og Lars valgt til stemmetællere. 
 

3. Ingen ønskede at se protokol for seneste generalforsamling.  
 

4. Den 2. marts 2015 havde vi generalforsamling og fik valgt en fuldtallig bestyrelse og to suppleanter. 
 
Den 19. april var der generalforsamling i hovedklubben, og fire medlemmer fra Randers  
Rottweilerklub tog afsted for af være med. 
 
Den 27. juni havde vi sommerafslutning, og som altid med god mad, efter træning. 
Som noget nyt fik de personer som medbragte mad, betaling for deres ulejlighed. 
 
Den 6. august var nogle medlemmer på pladsen for at slå græs og gøre pladsen fin. 
 
Den 8. august blev der afholdt klikker kursus med Mona Sørensen, hvor der var 20 deltagere 
som deltog. Der er også ønske om et opfølgningskursus. Der var morgenmad og grillmad til middag. 
 
Den 4. og 5. september var klubben igen til Hammel Hestemarked. Vi var 7 personer og to hunde 
hver aften. Tre hold til at gå pladsen rundt og så en i infovognen. 
 
Den 30. oktober blev der igen arbejdet på pladsen, slået græs og ryddet op. Der blev gjort klar 
til der skal være prøve den 31.  
 
Den 31. oktober afholder vi prøve med 3 hunde i begynder b, og 8 hunde i færdselsprøve. 
Der var 5 hunde der bestod. 
Der var i alt 25 personer som var med på forskellige poster denne dag. 
Der var som sædvanlig god morgenmad og middagsmad. 
 
Den 28. november havde vi afslutning, med træning, morgenmad og frokost, med 25 tilmeldte. 
 
Den 22 december modtager klubben en medlemsliste fra kasseren i hovedklubben, med oplysning  
om at vi har 33 medlemsskaber – det var vist ikke helt rigtigt. Kan pt ikke få en ny medlemsliste. 
Når der er en udmeldning/indmeldning skulle vi gerne modtage besked. 
 
Kan vi blive bedre til at holde på nye medlemmer, nogle kommer kun en enkelt gang og så  
kommer de ikke igen. 
 
Der er afholdt 5 bestyrelsesmøde i 2015  
 
Beretning godkendt. 
 

5. Vilhelm gennemgik regnskab, som vist et overskud på kr. 12.725 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Budget gennemgået og godkendt. 
 

6. Ingen forslag fra bestyrelsen om kontingent stigning. 
 

7. Ingen forslag 
 



8. Følgende er opstillet: Jytte Lund, Irma Pedersen, Inge Rahbek, Hans Larsen, Helle Rosendal og Annie. 
 
Ved afstemning og valgt til bestyrelsen: Jytte Lundvalgt med 9 stemmer, Helle Rosendal 
med 6 stemmer, og Irma Pedersen med 5 stemmer. 
Hans Larsen fik 2 stemmer. Inge Rahbek og Annie fik ingen stemmer. 
Ved håndsoprækning til suppleant får Inge 7 tilkendegivelser og Annie 2 
 
Hans Larsen bliver valgt til 1. suppleant 
Inge Rahbek bliver valgt til 2. suppleant 
 

9. Jeanette Mikkelsen bliver valgt til revisor 
Aksel Juul valgt til revisorsuppleant. 
 

10. Der var en del debat om hvad klubben kan gøre, når vi har hundeførere der kommer med 
deres hund og har problemer med hunden. 
Det kan være at disse hundefører skal have mere professionel hjælp andet sted. 
På bestyrelsesmødet den 15. marts, vil der blive diskuteret videre hvad vi evt. kan gøre 
 
Nyt møde aftalt til tirsdag den 15. marts 2016 kl 19:00 i klubhuset. 
 
 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig. 
 
Formand: Jytte Lund 
Næstformand: Karin Mikkelsen 
Kasserer: Vilhelm Vedel 
Sekretær: Irma Pedersen 
Medlem: Helle Rosendal 
 
1. suppleant: Hans Larsen 
2. suppleant: Inge Rahbek 

  
 

 


