
 

 

 

 

 

 

 

Langå den 11. oktober 2016  

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 11. oktober kl. 19:00 hos Karin 
  
Tilstede: Karin, Helle, Vibeke, Hans, Vagn og Irma 
Fraværende: Brian 
Referent: Irma 

 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst. 

2. Valg af ordstyrer 

3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

4. Gensidig orientering om forhold siden sidst. 

5. Økonomi 

6. Prøve 29. oktober 2016 

A: Tilmelding – tilmelding senest 21.10.2016 

B: Mad – hjemmelavet eller købt udefra? 

7. Eventuelt. 
A: Fremtidige datoer for bestyrelsesmøder. 
 

  

  

 

Referat 
  

1. Formanden bød velkommen. 
 

2. Helle valgt til ordstyrer. 
 

3. Referat godkendt og underskrevet. 
 

4. Karin har skrevet til Rikke for at høre om instruktør uddannelse. 
Klubben har haft besøg af Helle Andersen, hun kom og fortalte om det at afholde 
prøve og være prøveleder. 

Randers Rottweilerklub, kreds 24 

Træningsplads: Bøgelundvej 26, Askildrup, 8940 Randers SV. 

 



Der var 4 personer som var med til mødet: Berthel, Karin, Helle og Irma  
 

5. Ny konto er oprettet og der er pt. 78.847,92 kr. på kontoen. 
  

6. A: Helle har snakket med Ella Laursen om prøven og de forskellige opgaver vi skal have styr på. 
Dommersedler skal vi selv printe og de printes som hæfte. 
Vi skal have nogle resultathæfter, Helle bestiller nogle hos Svend. 
 
Til prøven betaler ikke medlemmer af klubben 175 kr. for prøve og mad. 
Medlemmer betaler 75 kr. for prøve og mad. 
 
Der er opstilling af bane og telt til prøven fredag den 28. oktober, mødes ca. 15:30 – 16:00 
 
Helle, Karin og Irma mødes søndag den 23. oktober for at lave program. 
 
B: Jeanette vi gerne lave noget mad. 

  
7. Husk punkt til næste møde: Honorar til bestyrelsesmøderne.   Generalforsamling. 

Kontingent opkrævning.   Sæsonafslutning den 26. november. 
 
Nye datoer for aktiviteter: 
 
Bestyrelsesmøde den 15. november kl. 19:00, hos Irma 
 
Sæsonopstart den 7. januar 2017 
 
Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 
 
Generalforsamling den 6. marts 2017 
 

  
 

  
 


