
Generalforsamling 2015
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i 
Rottweilerklubben Skive, RK 31.

Fredag den 13. Marts 2015 kl. 19.00 i klubhuset
Jegstrupvej 12, 7800 Skive.

Dagsorden: 
10 stemmeberettigede medlemmer fremmødt 

1.Valg af Dirigent.
Martin

2.Valg af Referent.
Merete

3.Valg af 2 stemmetællere.
Kasja og Jan

4.-  Formandens beretning fremlægges/godkendes.
- Martin fremlagde beretningen.
- Spørgsmål fra Ulla om det er schæferhundeklubben eller om det er 

rottweilerklubben, der står for afholdelse af mentalbeskriver uddannelsen.
- Rottweilerklubben betaler for leje af klubhuset og derved afholder vi selv 

indtægter og udgifter i forbindelse med arrangementerne.
- Formandsberetningen godkendes.

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

- Jesper fremlægger regnskabet.
- Rikke konstaterer ganske rigtigt, at vi er afhængige af de arrangementer, som vi 

afholder, da det er vores indtægtskilde.
- Ulla spørger om vi kun er 11 medlemmer i RK31 og det konstateres, at de fleste 

medlemskaber består af familiemedlemskaber.
- Regnskabet godkendes.

1.Indkomne forslag.
Der er ikke kommet nogen forslag

2.Fastsættelse af grundkontingent.
Fortsætter uændret på de 100 kr.



3.Valg af Bestyrelsesmedlem (Heidi Nielsen er på valg) og Suppleanter.
- Heidi Nielsen modtager genvalg, hvis der ikke er andre der vil opstilles
- Bestyrelsen foreslår Jakob Toftgård

Jakob Toftgård er enstemmigt valgt 
Bestyrelsen:
Formand: Martin Hasager
Kasser: Jesper Q Svenningsen
Sekretær: Jakob Toftgård

 Suppleant 1: Rikke Bruun Pedersen for 1 år
Suppleant 2: Ulla Mogensen for 1 år

1.Valg af Revisor og Revisorsuppleant.
Revisor: Trine Dyrgaard for 1 år
Revisor suppleant: Jan Thomasberg for 1 år

2.Evt.
- Referat fra bestyrelsesmøde er lagt på hjemmesiden
- Deltagere til DM i Ishøj 2015, får deres deltagergebyr betalt + de får 1 klubtrøje
- Klubtrøjer kan bestilles via kredsens hjemmeside
- VM udtagelse bliver afholdt i kredsen 4 april 2015
- Mentalbeskriveruddannelsen afholdes i kredsen af DKK:

21 – 22 marts 2015 
25 – 26 april 2015 
30 – 31 maj 2015 

- Mangler pokalsponsorer til VM udtagelselsen
- Mangler hjælpere til diverse arrangementer, så folk opfordres til at melde sig.
- Forespørgsel fra bestyrelsen om der er interesse i Års-pokaler
- Ulla spørger om man kan lave træning kun for rottweilere evt. i weekenderne
- RK31 holder i samarbejde med RK17 d.1-2-3 maj 2015 Skandinavian Klubsieger.

Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 
27. Februar 2015.

Stemmeberettigede er alle RKD medlemmer med lokaltilhør i Rottweilerklubben Skive.
Valgbare skal have mindst 3 mdr. anciennitet i Rottweilerklubben Skive.

På vegne af
Rottweilerklubben Skives Bestyrelse
Martin Hasager


