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Generalforsamling 26. januar 2017
Generalforsamlingen blev afviklet som planlagt. Afgående kasserer aflagde regnskab og jeg aflagde som afgående
formand min sidste beretning.
Beretning var for størstepartens vedkommende en opsang til medlemmerne – DcH Vesthimmerland ”bløder” og har
brug for hjælp, og hjælpen skal komme fra medlemmerne. Der mangles frivillige til flere af de opgaver der er i
klubben, der mangles i særlig høj grad trænere. Hvis ikke snart, der findes flere trænere, vil nogle af vore medlemmer
måske vælge at flytte til en anden klub. Dette vil efter min opfattelse blot flytte problemet, idet de andre DcH-klubber
også har problemer.
Min beretning kan læses på hjemmesiden www.dch-vesthimmerland.dk under ”DcH Vesthimmerland – Referater”.
Tonny Johannsen, Lotte Nielsen, Gert Kristensen, Kit Weidemann og jeg forlod som varslet bestyrelsen.
Det er lykkedes at finde fire nye medlemmer til bestyrelsen, som fra 27. januar ser sådan ud:
Formand: Heidi Fly
Næstformand: Mette Thillemann
Kasserer:
Sekretær: Mia Snedker
Medlem: Kit Weidemann
Det er desværre ikke lykkedes at finde en ny kasserer. Den hidtidige kasserer
Lotte Nielsen har ikke ønsket at fortsætte i bestyrelsen, men har sagt ja til at
varetage regnskabet som regnskabsfører, indtil der forhåbentlig meget snart
findes en ny kasserer.
Som det ses har Kit Weidemann på trods af sin beslutning om at udtræde af bestyrelsen, valgt at sige ja til en et-årig
post i bestyrelsen.
De fire nye bestyrelsesmedlemmer er friske på opgaven, og de tillader sig at forvente jeres opbakning og støtte
omkring opgaverne. Som tidligere formand har jeg en god mavefornemmelse mht. den nye bestyrelse. Jeg tror det
bliver rigtig godt, hvis I medlemmer også byder ind.
Tidligere formand Birgit Fauerskov
Tak for denne gang
Det har været et privilegium at stå i front for DcH Vesthimmerland. Jeg har nydt bestyrelsesarbejdet og det der følger
med. Der har været masser af udfordringer, og det har været nogle spændende år. Men efter 5 år som kasserer og
10 år som formand, plus alle de andre funktioner jeg har haft gennem årene, er det nu tid for mig til at sige ”tak for
denne gang”. Jeg glæder mig til at få mere overskud til min hund og mig selv, selvom det bliver mærkeligt den næste
tid at komme ud i klubben som medlem og ikke som formand.
Men men, I slipper ikke helt for mig; jeg vil fortsat træne min hund Kayla, det er jeg helt sikkert på, at hun er glad for.
Jeg fortsætter også som dommer, ligesom jeg fortsat sammen med det øvrige konkurrence-udvalg vil være med til at
arrangere konkurrencer.
Birgit Fauerskov
Ny formand - introduktion
Dette bliver en ”kort” introduktion til mig, jeres nye formand, Heidi Fly.
I skrivende stund har den nye bestyrelse endnu ikke afholdt sit første møde og jeg har ikke overtaget ”formands
computeren”, så jeg vil ikke komme ind på en masse forkromede ord om hvad fremtiden byder.
Jeg vil takke for den tillid, I viser mig ved at lade mig tage formandsposten og for at tage godt imod mig.
Jeg hedder, som nævnt, Heidi Fly, jeg er 47 år og bor i Borregård med min mand Rohit, vores to schæferhunde, et
par heste og høns.
Jeg arbejder i Aalborg kommune, som indsatspædagog, en slags pædagogisk konsulent, hvor jeg vejleder og
faciliteter lærings- og forandringsprocesser. Jeg har dertil en bred vifte af erfaring fra diverse bestyrelser, både
indenfor interesseorganisationer og fra faglige og politiske organisationer. Dette er årsagen til at jeg tager denne
udfordring op, og glæder mig til at arbejde for DcH, for jer og jeres hunde.
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Jeg kan ikke trylle, men jeg går ind i dette arbejde med optimisme, engagement, gode kræfter i bestyrelsen og
udvalgene, og i øvrigt hjælpsomme medlemmer, (jeg har mødt mange af jer de sidste par dage). Jeg tror på, at vi nok
skal få klubben til at køre videre og bygge ovenpå alle de gode ting, I allerede har opnået. Afgående formand Birgit
Fauerskov kom med et velmenende, kærligt spark i de ædlere dele til generalforsamlingen. Det tror jeg er blevet hørt,
taget til efterretning og nu må vi se fremad.
I den kommende tid vil jeg komme rundt til de forskellige hold, se hvad I laver og tale med jer. Jeg er helt ny her og
skal lære jer og kulturen i klubben at kende. Jeg glæder mig, fordi det jeg allerede har mødt/set, synes jeg rigtigt godt
om.
Formand Heidi Fly
Varme i klubhuset
Gert Kristensen har med sin udtræden af bestyrelsen også ønsket at overdrage opgaven med at
styre varmen i klubhuset til en anden. Henning Kristensen har tilbudt sin hjælp, og det betyder, at
når man fremover afholder f.eks. et møde eller kursus i klubhuset, så er det Henning Kristensen
man skal kontakte for at få skruet op for varmen. Henning kan træffes på tlf. 25612153.
DcH Webshop – se også plakat på opslagstavlen i klubhuset
DcH har nu den glæde at kunne tilbyde alle i DcH en webshop, hvor alle artikler, som før skulle bestilles hos
sekretariatet og hos vores tøjleverandør, kan købes online.
Webshoppen er udviklet og lavet i samarbejde med vores samarbejdspartner b Conzept, og de vil fremadrettet stå for
alt salg og distribution af profiltøj, logo varer og foreningsartikler. Alt indkøb, udvikling og producering vil stadig være
sekretariatets ansvar og opgave.
Denne webshop er lavet uden omkostninger for DcH, og det vil kun være de specifikke DcH artikler, som vi skal være
lagerførende af, altså minimal lagerbinding for foreningen.
Det vil herefter ikke være muligt at bestille varer fra sekretariatet, men jeg vil altid være behjælpelig med specielle
ønsker eller spørgsmål.
Husk dog at der stadig vil kunne laves plakater og roll-ups i sekretariatet efter specielle ønsker som hidtil.
Webshoppen vil kunne findes på Landsforeningens hjemmeside under Butikken og på følgende adresse:
www.bconzeptshop.dk Brugernavn: DCH Password: 2017

Invitation til information om det ”nye” konkurrenceprogram
DcH’s konkurrenceprogram er blevet forenklet,
og der er foretaget mindre justeringer.
Derfor har Kredsens dommerudvalg udsendt denne invitation.
Det er en god mulighed for at blive opdateret på programmet.

Tilmelding / afmelding af Nyhedsbrev på mail.
I kan tilmelde / afmelde Jer Nyhedsbrevet på mail ved at sende en mail til nyhedsbrev@dch-vesthimmerland.dk
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