
 

 

 

 

 

 

 

Langå den 4. marts 2019 

 

Referat af generalforsamling den 4. marts 2019, 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. 

 

  

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. 
Irma valgt til referent. 
Der var 14 medlemmer mødt op til generalforsamling 
 

2. Erik og Lone valgt til stemmetællere. 
 

3. Ingen ønskede at se protokol for seneste generalforsamling.  
 

4. Karin fremlagde beretning. 
Det præcise medlemstal er ikke helt sikkert, vi har ikke kunnet få de rigtige tal fra hovedklubben, 
Der er lidt rod i tingene lige nu. 
Men ca 33 medlemmer. 
 
Der er godt gang i hvalpehold og unghunde hold med ca 11 hundefører 
 
Facebook gruppe er oprettet og bliver fint brugt til opslag om alle de ting som trænere og andre 
gerne vil spørge og orientere om. 
 
Gåtur i Fussingø i påsken, 10 hunde mødte op og vi fik kaffe og brød efter gåtur. 
 
Arbejdsdag med rengøring inde og ude, beskæring af buske og træer, lagt fliser foran hus. 
 
En tur i svømmebassin med hundene. 
 
Sommerarrangement i juni måned. 
 
Prøve for hunde og hundefører. 
 
Sæsonafslutning med anderledes træning og mad til afslutning. 
 
Gåtur i Fussingø som opstart i det nye år. 
 
Hovedklubben har fået startet instruktøruddannelse op, og klubben har deltagere med, 1. og 2. 
modul i november og marts er overstået, der kommer et 3. modul senere på året. 
 
Hovedklubben arbejder også på at få et figurantkursus på benene. 
 
Klubben har 25 års jubilæum i år, og der bliver et arrangement den 27. april. 
Det arbejdes der videre med i den nye bestyrelse. 
 
 Beretning godkendt. 
 

5. Regnskab fremlagt ved Hans.  
 
Regnskab godkendt 
 

6. Bestyrelsen foreslår uændret træningsgebyr.  
 

7. Ingen forslag 
 

8. Helle ønskede ikke genvalg. 
 
Karin og Aksel blev valgt til bestyrelsesmedlemmer 



Brian valgt til 1. suppleant. 
Erik valgt til 2. suppleant. 
 

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

10. Forslag til jubilæum: 
Offentligt arrangement om formiddagen, med kaffe og brød, derefter et  
eller andet arrangement for medlemmer. 
Brunch 
Andre forslag kan skrives på seddel som hænger i klubhus. 
 
Vilhelm stillede spørgsmål til om man skal være medlem af en lokal kreds. 
Det blev diskuteret lidt frem og tilbage 
 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig. 
 
Formand: Karin Friis Mikkelsen 
Næstformand: Aksel Juul 
Kasserer: Hans Larsen 
Sekretær: Irma Pedersen 
Medlem: Vibeke Kristensen 
 
1. suppleant: Brian Henriksen 
2. suppleant: Erik Lauridsen 
 
Næste møde den 26. marts kl. 19:00 hos Irma 

 


