
 

 

 

 

 

 

 

Langå den 10. juni 2016  

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 31. maj 2016, klubhus Bøgelundsvej 26, 8940 Randers SV 
 
 
Tilstede: Jytte, Vilhelm, Karin, Inge, Helle, Hans og Irma  
Fraværende:  
Referent: Irma 

 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst. 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

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

4. Gensidig orientering om forhold siden sidst. 

4a. Henvendelse fra medlem. 

5. Regelsæt m.m. 

6. Økonomi fremlagt af kassereren. 
 

6a. Kørselsgodtgørelse. 

7. Nyt fra instruktørerne. 

8. Afslutning op til sommerferien (18. juni) 

A: hvad skal vi spise? 

B: hvem laver hvad? 

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. 
 

2. Referat underskrevet. 
 

3. Bresson skrev bog i 1972 om rottweileren. 
Græsset er klippet men det har været lang og der ligger rigtig meget på banen, og det ser træls 
ud.  
Aftale kommunen og dem som klipper græsset imellem er at græsset klippes ved ca. 6 cm højde. 
 
Sven Corvinius blev på hoved generalforsamlingen valgt ind i bestyrelsen. 
 

4. Ingenting. 
 

4a. Hilda har meddelt at hun ikke kommer til træning i Randers rottweiler klub mere.  
Helle kontakter Grenå PH for nærmere info. 
 

5. Vilhelm undersøger om vi evt. har et regelsæt liggende, så vi afventer. 
 
Oplæg til bekræftelse af vaccination og forsikring, Vilhelm udfærdiger endelige papirer. 
 

6. Vilhelm gennemgik regnskab. Klubben har købt et telt/pavillon, pris ca 7800 kr. 
 

6a. Kørselsgodtgørelse aftales fra gang til gang. 
 

7. Der er lavet skilte til træning på baner = rallytræning. 
Der købes bamser som også skal bruges for at lave varieret træning. 
Få nogle gamle bildæk som også bruges i træningen. 
 

8. Opslag om sommerafslutning som bliver den 25. juni 
Tilmelding på liste i klubhus. 
Liste hvor man kan skrive hvad man vil bidrage med af mad. 
 
Mørbrad, kylling og pølser. 
Kartoffelsalat, pasta salat, grøn salat. 
Brød 
 
 

9. Skal vi købe borde og stole som vi kan bruge når vi har telte opstillet. 
Har vi plads til at have det stående, der skal tjekkes i huset for at se hvad der er af plads. 
 

 

Næste møde tirsdag den 9. august kl.19:00 i klubhus. 


