Nyhedsbrev januar/februar
Min kalender siger mig at foråret er lige om hjørnet (på torsdag), metrologerne har
en anden fortælling. Sibirisk kulde og måske sne. Hmmmm men uanset hvad, så kan vi
glæde os over at vi går mod lysere tider. :o)
I slutningen af januar afholdte vi generalforsamlingen og jeg vil gerne sige tak til jer
der var med. I gjorde det til en hyggelig aften, hvor vi fik en ny stærk bestyrelse, fik
hædret Ove for sin deltagelse til DM og fik fejret vores jubilarer.
Efterfølgende er bestyrelsen blevet konstitueret således:
Formand:
Heidi Fly
Næstformand:
Majbrit Sørensen
Kasserer
Vicki Hierrild Jørgensen
Sekretær
Camilla Kastrup Nielsen
Medlem
Mette Thillemann
Suppleanter
Jette Børgesen
Brian Beirholm
Tak til Christina og Helle der trådte til og gik ind i køkkenudvalget så Majbrit og
Camilla kan bruge deres energi i bestyrelsen.
PÅ generalforsamlingen godkendte ikke regnskabet, da der var fejl i det (ikke noget
Lotte er skyld i!). Men det blev godkendt at bestyrelsen vil rette fejlene og få det
bragt i orden. Vi arbejder stadig på at finde en løsning og I skal nok høre fra os når
der er fundet en vej. :O)

Der er sket nogle ændringer i vores trænerudvalg hvor Lisbeth er trådt ud efter
mange års stor indsats. Jeg håber at hun nu kan bruge mere tid på sin hund, og bare
nyde at komme i klubben. Det er velfortjent. I hendes sted er Brian gået ind i
trænerudvalget og de er i arbejdstøjet. :O)
Det blev sidste år besluttet at der i år kun skal startes hvalpe/kursushold op to
gange. Til gengæld er kurset blevet forlænget med nogle uger. Dette for dels at give
trænerne et pusterum mellem holdene, og for at se om vi kan holde på vores kursister
og få dem ordentligt ind på fortsætter/agility hold. Det har den fordel at
fortsætterholdene kun skal modtage nye hundeførere to gange om året.
Den 17. marts vil klubben være base for trænergrunduddannelsen. De skal bruge
vores klubhus og nogle af vores arealer. Jeg har modtaget denne mail.
Jeg skal op til jer og afholde kursus i racekendskab
Her skal jeg selvfølgelig bruge nogle hunde
Det er vigtigt at hundene kan lege sammen
Jeg har brug for:
2 labradorer
2 bordercollier
2 rottweilere
2 selskabshunde
2 samojede
2 terriere
Jeg har brug for en tilbagemelding – om i har hundene, senest den 6.marts
Hilsen Trine
Jeg har meldt tilbage at det er jeg i tvivl om at vi dan stille med, men har så fået dette svar:
Hvis det er svært at finde de hunde jeg har bedt om, så går det nok, bare der er 8
forskellige racer. Der må også gerne være blandinger imellem.

Så er der nogen der melder sig? Jeg har en forventning om at vi bakker op om denne
dag, da det er til gavn for kommende trænere. Det falder desværre sammen med
Landsmødet, så jeg kan ikke selv stille med min fjolle. Husk at det er vigtigt at
hundene kan lege sammen. Kontakt Majbrit, hvis du har lyst og mulighed til at komme
med din hund. Senest d. 3. marts
En dejlig, dejlig nyhed. Vi har fået en hjemmesideredaktør og en god en af slagsen. Han
hedder Jannik, han er næstformandens mand og han kan noget med internet ”nørderi”.
JUBIII.

Så ud over at varetage webmaster funktionen er han gået i gang med at lave en ny moderne,
mere brugervenlig og hundeelskende hjemmeside.
Det betyder at vi får brug for rigtigt mange dejlige hundebilleder – gerne i forbindelse med
arrangementer, træning eller lign i klubben. HUSK at hvis der er mennesker på skal vi have
tilladelse. Er der nogen der ligger inde med den slags og gerne vil være med til at skabe vores
nye hjemmeside så kontakt Majbrit eller send en mail til……………….

Den 14.2 blev der afholdt generalforsamling i kreds 1. Hvis man er interesseret i
hvem der blev valgt ind i hvilke roller kan man gå på deres hjemmeside og læse
referatet. Jeg nævner det fordi at der var ændringsforslag til kredskontingentet.
Og det blev vedtaget at der i 2019 er en kontingentnedsættelse på 40 kr. pr. medlem.
Inden I jubler og tænker at I spare 40 kr. næste år, vil jeg skynde mig at sige – nu er
det jo ikke blevet besluttet, men jeg kunne ønske mig at de penge går til et ekstra
kursus/foredrag eller andet til gode for klubbens medlemmer næste år.
Som jeg sagde på generalforsamlingen, jeg vil være med til at udvikle klubben, og det
koster. Her har vi fået foræret det første bidrag. :O)
I den forbindelse vil jeg minde jer om at vi har et sponsorat fra OK Bensin – men at vi
har brug for et par flere der har OK kort og peger på os. Så vær sød at overveje om
det ikke er sådan I kan støtte klubben.
Jeg vil afslutningsvis ønske jer et godt forår – fra på torsdag!! :O)
Jeg ses ikke så ofte i klubben lige nu, det handler om at jeg pr. 1. januar skiftede job
– og ny funktion. Så jeg er nød til at prioritere mit arbejde meget højt lige nu. Jeg
har mange sene timer og weekender med forberedelse eller møder. Men jeg er lige
her, og jeg skal nok varetage alle formands opgaver – kontakt mig hvis der er noget.
Og ellers har vi en super bestyrelse. Camilla, Majbrit og Mette, er alle aktive og
synlige (Vicki er lige fredet grundet regnskabet). :O)
Jeg vender stærkt tilbage lige pludseligt, håber der forståelse for det.
Rigtig godt forår.
Hilsen Heidi

