
 

 

 

 

 

 

 

Langå den 5. marts 2018 

 

Referat af generalforsamling den 5. marts 2018, 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: 
Hans Larsen 
Vibeke Kristensen 
Irma Pedersen 
 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

10. Eventuelt. 

 

  

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 



 

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

2. Jeanette og Tommy valgt til stemmetællere. 
 

3. Ingen ønskede at se protokol for seneste generalforsamling.  
 

4. Karin fremlagde beretning. 
Der er 33 medlemmer: 9 enkelte og 12 familie medlemskaber. 
 
Vi har fået oprettet en facebookgruppe. 
 
I april måned blev der opstartet et hvalpehold, Vibeke er træner og der er træning om mandagen. 
 
I juni måned var der et sommerarrangement med 22 deltagere. 
 
I august måned blev der holdt arbejdsdag, med rengøring og oprydning i klubhus og hus. 
Der blev opstillet hundebure. 
Græskanter og små buske blev trimmet og beskåret, redskaber blev gennemgået og repareret. 
 
I november måned var der hundesvømning i Møldrup med 9 hunde, meget vådt 
 
Januar måned gåtur i Fussingø. 
 
Beretning godkendt. 
 

5. Regnskab fremlagt ved Hans.  
Jytte spurgte ind til brug af penge til kørsel. 
 
Regnskab godkendt 
 

6. Bestyrelsen foreslår uændret træningsgebyr.  
 
 

7. Ingen forslag 
 

8. Hans, Vibeke og Irma blev alle valgt til bestyrelsen. 
Vagn valgt til 1. suppleant. 
Brian valgt til 2. suppleant. 
 

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

10. Vilhelm spurgte hvilke planer der var for år 2018: 
 
Der starter nyt hvalpehold den 12. marts 
Gåtur i Fussingø. 
Hundesvømning. 
Arbejdsdag. 
Prøver til september. 
 
Jytte spurgte ind til et arrangement lig det vi havde i år 2014 med brunch på da Vinci. 



Vi har 25 års jubilæum i 2019, bestyrelsen tager stilling til hvad der skal ske. 
 
Lidt flere billeder på vores hjemmeside. 
 
 
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 17. april kl. 19:00 hos Irma 

 


