
 

 

 

 

 

 

 

Langå den 21. september 2016  

 

 

Referat af ekstra ordinær generalforsamling den 21. september 2016, 
klubhus Bøgelundsvej 26, 8940 Randers SV 

 

 

Randers Rottweilerklub 
indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 21. september 2016  

Kl. 19.00 i klubhuset, Bøgelundsvej 26, 8940 Randers SV 

 

På Randers Rottweilerklubs bestyrelsesmøde tirsdag den 9. august 2016 meddelte Jytte Lund, at hun ikke 

længere ønskede at fortsætte som formand i klubben.  

 

Jytte Lund ville gerne fortsætte som menigt medlem i bestyrelsen, men meddelte samtidigt at hun ikke 

ønskede at deltage i bestyrelsesarbejdet.  

 

På opfordringen om at trække sig ud af bestyrelsen, så resten af bestyrelsen kunne arbejde videre til næste 

generalforsamling, svarede Jytte Lund nej.  

 

Bestyrelsen om konstituerede sig midlertidigt således, at næstformanden overtog formandsposten.  

 

Herefter blev der ved afstemning med flertal (3 mod 2) besluttet at indkalde til ekstraordinær 

generalforsamling i Randers Rottweilerklub, da et flertal i bestyrelsen ikke ønskede at arbejde på denne måde.  

 

 

Dagsorden:  

1. Velkommen  

2. Valg af referent  

3. Valg af dirigent  

4. Valg af stemmetællere  

5. Orientering ved bestyrelsen  

6. Valg til bestyrelsen 

7. Valg af suppleanter 

8. Valg af revisor og revisor suppleant 

 

 

 

 

 

 

 

  

Randers Rottweilerklub, kreds 24 

Træningsplads: Bøgelundvej 26, Askildrup, 8940 Randers SV. 

 



1. Karin Friis Mikkelsen bød velkommen. 
14 medlemmer var mødt op. 
 

2. Irma Pedersen valgt til referent. 
 

3. Svend Corvinius valgt til dirigent. 
 

4. Hans Larsen og Brian Henriksen valgt til stemmetællere. 
 

5. Karin orienterede om årsagen til den ekstra ordinære generalforsamling: 
På bestyrelsesmødet den 9. august meddelte formanden at hun ikke ønskede at være formand 
længere. Hun ville gerne fortsætte som menigt bestyrelsesmedlem, men hun ønskede ikke at deltage 
i bestyrelsesarbejdet. På opfordring havde hun heller ikke ønske om at trække sig fra bestyrelsen. Det 
kunne et flertal i bestyrelsen ikke arbejde videre på, så derfor er der ekstra ordinær 
generalforsamling.  
  

6. Alle kan stille op til valg. Så der skal navne på hvem der ønsker at stille op. 
Følgende blev opstillet til valg: 
Karin Friis Mikkelsen, Hans Larsen, Irma Pedersen, Helle Pia Rosendal og Vibeke Kristensen. 
De blev alle valgt. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig efter mødet således: 
Formand: Karin Friis Mikkelsen 
Næstformand: Helle Pia Rosendal 
Kasserer: Hans Larsen 
Sekretær: Irma Pedersen 
Medlem: Vibeke Kristensen 
 

7. Valg af suppleant: 
1. suppleant. Brian Henriksen valgt med 11 stemmer. 
2. suppleant. Vagn Simonsen valgt med 3 stemmer  
 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Jeanette Friis Mikkelsen valgt til revisor. 
Inge Rahbek valgt til revisorsuppleant. 
 

 


