
 

 

 

 

 

 

 

Langå den 9. august 2018 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 9. august i klubhus 
  
Tilstede: Karin, Helle, Vibeke, Vagn og Irma 
Fraværende: Brian og Hans 
Referent: Irma 

 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst. 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

3. Meddelelser fra formanden, herunder orientering om modtaget og afsendt post. 

4. Gensidig orientering om forhold siden sidst. 

5. Økonomi 

 

6. Nyt fra instruktørerne 

7. Instruktøruddannelse 
 

8. Prøver 29.09.2018 
 

9. Eventuelt. 

  

 

Referat 
  

1. Formanden bød velkommen.  
 

2. Referater godkendt og underskrevet. 
 

3. Vi har modtaget nye medlemslister fra HB som skulle have været opdateret, men der  
er stadig fejl på listerne. 
 

4. Der er købt nye lange liner. 
 
Bestilling af jakker – Hans har opgaven. 
 
Vores sommerarrangement blev afholdt en lørdag med anderledes træning for alle fremmødte. 

Randers Rottweilerklub, kreds 24 

Træningsplads: Bøgelundsvej 26, Askildrup, 8940 Randers SV. 

 



Efter træning var der mad og drikke og hygge. 
Ca. 20 personer havde valgt og være en del af dette arrangement, en god dag  
 
 

5. 

 
 
 

6. Der kommer et større badekar så hundene får mere plads og vand til at pjaske i. 
  
Hvalpeholdet fungerer rigtig godt, der er 6 hunde lige nu. 
 
Ung hunde holdet har pt. 5 hunde. 
 
Onsdag den 12. september bliver ung hunde holdet inviteret til at komme og træne 
med de ældre hunde. 
 
Træning den 1. september er aflyst. 
 
Vibeke vil gerne vi kunne købe nogen flere redskaber til brug i træningen, der undersøges 
hvad det skal være og hvad det koster. 
 
 

7. Hovedklubben udbyder en instruktør uddannelse til alle kredsene. Uddannelsen er for alle 
nuværende og kommende instruktører i rottweiler kredsene. Der er 3 moduler og det bliver fordelt  
over 3 weekender. Første kursus er sat til den 3-4 november 2018 
Næste kursus den 2-3 marts 2019 
Der kan tilmeldes 2 personer fra egen kreds, hvis der er pladser i overskud kan der evt. 
tilmeldes en mere. 
 
 

8. Storcenter træning: lørdag den 18. august, lørdag den 8. september, lørdag den 22. september 
Alle hunde fra alle holdene er velkommen. 
Vi møder ved storcenteret kl. 9:00 
 
Til vores prøve den 29. september er der 5 tilmeldte:  3 hunde til færdselsprøve 
og 2 hunde til begynder B 
 
Den 15. september laver vi generalprøve til vores prøve. 
Der bliver et lille møde i bestyrelsen, efter træningen hvis der er noget som vi skal  
have snakket om til prøven den 29. september. 
 
 

9. Sæson afslutning den 24. november. 
 
Opstart den 5. januar 2019, gåtur i Fussingø skov. 
 
Næste møde den 25. oktober kl. 19:00 hos Irma 
(husk generalforsamling, indkaldelse skal i bladet) 
 
 

  
 

 


