
 

 

 

 

 

 

 

Langå den 27. september 2016  

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 27. september kl.19:00 hos Hans. 
  
Tilstede: Karin, Helle, Vibeke, Hans, Vagn og Irma 
Fraværende: Brian 
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. 

5. Økonomi 

A: Overdragelse af regnskab/konto/kontant beholdning 

B: Indkøb køkken herunder pålæg, kaffe, øl, vand 

6. Nyt fra instruktørerne 

A: Træningsudvalg 

7. Prøve den 29. oktober 2016. 
 
A: Tidsfrist 
B: Tilmelding 
C: Hjælpere 
D: Mad 
 

8. Indkomne emner/forslag. 

A: Udstilling2017 (nærmere uddybelse følger). 

9. Eventuelt. 

A: fremtidig udformning indkaldelse 

B: Nøgleboks 

Randers Rottweilerklub, kreds 24 

Træningsplads: Bøgelundvej 26, Askildrup, 8940 Randers SV. 

 



 

Referat 
  

1. Formanden bød velkommen, valg af ordstyrer, Karin bliver valgt. 
 

2. Referat fra den 9. august underskrevet. 
Referat af ekstra ordinær generalforsamling underskrevet. 
Referater scannes og lægges på usb. 
Mappe med referater lægges i klubhus. 
Irma ansvarlig. 
 

3. Der er ikke rigtig sket noget, kontaktmail på hjemmesiden er rettet så henvendelse tilgår Karin. 
Der har været et par henvendelser om noget hvalpetræning/hvalpehold, men da vi pt. ikke har 
mulighed for at tilbyde træning for hvalpe henviser vi til andre klubber. 
 

4. Ingenting. 
 

5. A: Når papirer er underskrevet af bestyrelsesmedlemmer flyttes pengene over på ny konto. 
Der skal laves en revision når Vilhelm kommer hjem. Penge i kassen overdrages til Hans når revision 
er gennemført. 
Regnskab bliver i første gang oprettet i et regneark. 
Kontingent opkrævning skal rettes til så alle får opkrævning samtidig, vi vil prøve og  
lave et nyt system. 
Kontingent ajourføring hurtigst muligt. 
 
B: Jeanette klarer tilbehør til morgenmad. 
Hans køber og er ansvarlig for kaffe – øl –vand -  krus – paptallerkner m.m. 
Hans køber nogle håndklæder. 
  

6. Ikke noget nyt 
A: Karin, Helle, Vibeke og Irma er i træningsudvalget, der bliver afholdt et møde  
når vores prøve den 29. oktober er overstået. 

  
7. Helle håber på en snak med Trine Dyrgård om afholdelse af prøve. Helle skal til møde i morgen 

onsdag. Helle har sagt ja til at komme med i mental udvalget. 
Helle har udformet en huskeseddel til prøver, så den er vi i gang med at efterleve. 
 

8. Udstilling 2017: Opringning fra Lars med forslag om at Randers Rottweiler klub skulle afholde  
en udstilling i maj. 
Vi mener dog ikke vi kan klare at lave udstilling næste år. 
Så vi melder fra, men vi kan vende tilbage i 2018. 
 

9. A: Punkt 1: Velkomst. Punkt 2: Valg af ordstyrer. Punkt 3: Godkendelse af referat. 
Punkt 4: Gensidig orientering om forhold siden sidst. Punkt 5: Økonomi. 
Det er de faste punkter til dagsorden, så kan der sættes flere punkter på 
alt efter behov. 
 
B: Vi vil se om vi kan få den til at fungere, ellers købes der en ny. 
Der er ekstra nøgler i pengekassen. 
 
 
Næste møde er den 11. oktober kl 19:00 hos Karin 

 


