
 

 

 

 

 

 

 

Langå den 15. november 2016  

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 15. november kl. 19:00 hos Irma 
  
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 

A:  Honorar til Bestyrelsesmøder 

B:  Kontingent opkrævning 

 

6. Fremtidige aktiviteter 

A:  Sæsonafslutning 26. november 2016 

 Mad 

B:  Sæsonopstart 7. januar 2017 

 Mad 

C:  Generalforsamling 6. marts 2017  

 Mad 

 Indkaldelse 

 Valg – hvem 

D:  Hvalpehold 

 

7. Eventuelt. 
 
 

  

  

 

Randers Rottweilerklub, kreds 24 

Træningsplads: Bøgelundvej 26, Askildrup, 8940 Randers SV. 

 



Referat 
  

1. Formanden bød velkommen. 
 

2. Hans valgt til ordstyrer. 
 

3. Referat godkendt og underskrevet. 
 

4. Der er pt. ingen kurser til instruktøruddannelsen 
 

5. A: Der blev bestemt at der udbetales 150 kr. til forplejning, til den som afholder bestyrelsesmødet. 
 
B: Kontingent opkrævning bliver struktureret noget mere i det kommende år. Der vil blive opkrævet 
kontingent på samme tidspunkt for alle medlemmer. Opkrævning vil blive pr. 1. februar og så vil 
der blive reguleret for medlemmer i for hold til hvornår der sidst er betalt kontingent. 
Betalingsfrist vil blive 14 dage. 
 
Vores prøve gav et lille underskud på 523,75 kr. 
  

6. A: Vi møder kl. 9:00 og spiser morgenmad, derefter er der træning ca. 1-1½ time, så er der  
spisning ca. 11:30 
Der bestilles smørrebrød og ris a la mande. 
Der laves opslag til klubhus med tilmelding, det sættes også på hjemmesiden, Helle laver opslag. 
 
B: Opstart den 7. januar, vi mødes på p pladsen ved motorvejsafkørsel Randers C kl. 9:00 og 
kører samlet til Fussingø for at gå tur. 
Efter gåtur er der kaffe/te og franskbrød. 
Irma: Kopper, bestik, servietter og små glas. 
Jeanette: Brød, smør og pålæg. 
Alle fra bestyrelsen tager en kande kaffe med. 
Helle sætter det på hjemmesiden. 
 
C: Mad til generalforsamling bestemmes på næste møde. 
Karin skriver til hovedbestyrelsen for at få indkaldelsen i bladet. 
Der er 2 personer på valg i 2017. 
Helle og Karin er på valg. 
Vi laver dagsorden den 21. februar 2017 
 
D: Vibeke vil gerne starte med hvalpehold til foråret, og Brian vil gerne være med som føl. 
Opstart af hold midt i marts. Vibeke laver udkast til opslag vedr. hvalpehold. Der skal evt. bruges 
lidt penge på nye ting til hvalpekursus, Vibeke undersøger hvilke ting og hvad pris bliver. 
Hvalpehold træner mandag aften. 
 

  
7. Næste møde den 21. februar kl. 19:00 hos Helle 

 
  

 
  

 


