
 

 

 

 

 

 

 

Langå den 11. marts 2017 

 

Referat af generalforsamling den 6. marts 2017, klubhus Bøgelundsvej 26, 8940 Randers SV 
  
  
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af minimum 2 stemmetællere. 

3. Protokol over seneste generalforsamling, om det kræves. 

4. Formandens beretning. 

5. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og 
meddelelse af ansvarsfrihed. 

6. Godkendelse af grundkontingent og fastsættelse af eventuelle ekstra 
kontingenter for indeværende år. 

7. Indkomne forslag. 

8. Valg til bestyrelsen inkl. 2 suppleanter 
På valg er: 
Helle Rosendal 
Karin Friis Mikkelsen 

 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

10. Eventuelt. 

 

1. Karin bød velkommen til generalforsamlingen. 
Brian blev valgt til dirigent og erklærede generalforsamlingen lovlig indkaldt. 
16 medlemmer var mødt op for at være med. 
Irma valgt til referent. 
 

2. Tommy og Dorthe valgt til stemmetællere. 
 

3. Ingen ønskede at se protokol for seneste generalforsamling.  
 

4. Beretningen er gældende fra den 21. september, Karin blev valgt som ny formand i klubben fra den 
dato. Derfor den noget korte beretning. 
 

Randers Rottweilerklub, kreds 24 

Træningsplads: Bøgelundvej 26, Askildrup, 8940 Randers SV. 

Formand: Karin Friis Mikkelsen, Prins  

Knudsvej 1, 1.th   8960  Randers SØ 

Tlf.:  25302994  Mail: karinfriism@gmail.com 



Vi har afholdt prøve i klubben lørdag den 29. oktober. 
Der var i alt 8 hundefører som stillede til prøve. 
 
Der var sæsonafslutning sidst i november med lidt anderledes træning.  
Derefter afslutning med god mad. 
Det nye år startede med gåtur i Fussingø. 
 
Beretning godkendt. 
 

5. Regnskab fra før den 21. september er ikke bleven revideret. Der er sket en fejl og der vil blive fulgt 
op på det. 
Regnskab fra den 27. oktober og til den 31. december var ikke bleven offentlig gjort 14 dage før 
generalforsamlingen, det vil blive taget til efterretning. 
Regnskab fra den 27. oktober og frem, er revideret og ligger sammen med budget til gennemgang på 
generalforsamlingen. 
Regnskab og budget godkendt med 14 stemmer for, 1 stemme imod og en undlod at stemme. 
 

6. Bestyrelsen foreslår uændret træningsgebyr.  
Træningsgebyret er personligt og kan ikke overdrages, denne linje bliver fjernet. 
Forslaget vedtaget med 14 stemmer for, 1 stemme imod og en undlod at stemme. 
 

7. Ingen forslag 
 

8. Helle og Karin stiller op til valg, og de bliver begge valgt. 
Lidt uenighed om hvordan suppleanter bliver valgt.  
Vagn valgt til 1. suppleant. 
Brian valgt til 2. suppleant. 
 

9. Jeanette bliver valgt til revisor 
Aksel valgt til revisorsuppleant. 
 

10. Vilhelm:  hvor mange medlemmer er der i klubben.  
2016: 25 medlemskaber, heraf 13 familie medlemskaber 
2017: 21 medlemskaber, heraf 12 familie medlemskaber 
 
Vagn:  Hvis man googler Randers Rottweiler klub så står Jyttes privat adresse med, vi prøver om vi 
kan få det lukket ned. 
 
Jytte:  I kapitel 3 står: som suppleanter vælges de 2, der i stemmetal kommer umiddelbart  
efter de valgte. 
 
 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig. 
 
Formand: Karin Friis Mikkelsen 
Næstformand: Helle Rosendal 
Kasserer: Hans Larsen 
Sekretær: Irma Pedersen 
Medlem: Vibeke Kristensen 
 
1. suppleant: Vagn Simonsen 
2. suppleant: Brian Henriksen 
 
Næste møde den 21. marts kl. 19:00 hos Karin 

 


