Danmarks civile Hundeførerforening - DcH Vesthimmerland

Nyhedsbrev april. 2016.
Kredskasserer
I sidste nyhedsbrev skrev vi at kredsbestyrelsen manglede en kasserer.
Der er nu fundet en ny kasserer;
Kim V. Poulsen fra DcH Brønderslev.
Vedr.: Medlemsmøde i februar – kontingent til landsforeningen stiger ikke
Den 29. februar havde bestyrelsen indkaldt til medlemsmøde med baggrund i den af landsforenings-kassereren
varslede kontingentstigning på 140,- pr. medlem.
På medlemsmødet blev det besluttet, at jeg (formand Birgit Fauerskov) og næstformand Gert Kristensen på
landsmødet den 18.marts skulle argumentere imod kontingentstigning af den størrelsesorden samt fremsætte
følgende forslag:
 Nedlægning af landsbladet i trykt form, erstatte bladet med f.eks. et Nyhedsbrev, som vil være mere up-todate
 Konsulenttjenesten og Eftersøgningstjenesten bør ikke være en gratis ydelse. Forslag om et startgebyr på
f.eks. 200,- kr.
 Nedlægning af Initiativfonden, og overførsel af kapitalen til landsforeningen
 Kontingentstigning på 25,- kr.
 Budgetter skal overholdes
 Sætte tæring efter næring
Resultat på Landsmødet:
Forslaget om en kontingentstigning på 140,- pr. medlem blev trukket, da DcH Højme havde fremsat et forslag om at
stoppe al udlån til lokalforeningerne fra Initiativfonden det næste år. I løbet af dette år vil kapitalen stå som en
nødreserve, som landsforeningen kan låne. Dog skal det tilstræbes, at der strammes op og budgetter overholdes. Til
næste landsmøde i 2017 vil det blive vurderet, om Hovedbestyrelsen har kunnet efterkomme landsmødets krav om
besparelser, eller om det er nødvendigt at drøfte en evt. kontingentstigning fra 2018.
Der blev stemt ja til dette forslag, og nej til kontingentstigning fra 2017.
Landsmøde
Ud over de økonomiske forhold var der fremsat forslag om ændring af
Hovedbestyrelsens sammensætning. Forslagene ville stille demokratiet
dårligt, og de blev enten nedstemt eller trukket på baggrund af
landsmødets modstand mod forslagene. Det betyder, at Hovedbestyrelsen
fortsat er sammensat af landsformanden og landskassereren, som vælges
på landsmødet samt de seks kredsformænd, altså fortsat en
sammensætning, som er demokratisk og giver de enkelte kredse og
lokalforeninger mulighed for indflydelse.
Der blev også stemt om en fælles målsætning.
Den fremlagte målsætning blev vedtaget med få ændringer.
Se målsætning næste side….
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Fidusaften
Overgangen fra vinter- til sommertræning blev sædvanen tro markeret med Fidus-aften. Også denne gang havde
arrangementsudvalget lagt hovederne i blød og fundet frem til nogle sjove opgaver for hundene og deres familier.
Vejret viste sig ikke fra sin bedste side – der var meget kold, men trods alt tørvejr, og en del havde valgt at deltage,
og så blev der naturligvis også hygget i klubhuset bagefter med kaffe – kage / æblekage og sandwich.

Test for kursushold
Testen af årets første kursushold, som først var planlagt til afvikling den 9. april, er pga.
hjælpere flyttet til 16. april kl. 10.00.
Opstart kursushold
Den 21. april opstarter vi to nye kursushold. Der er tilmelding via Nem-tilmeld på vores
hjemmeside den 7. april, og infoaften den 13. april.
Vi glæder os til at tage imod de nye hundeførere og håber de får nogle gode timer i DcH
Vesthimmerland.
Tag rigtig godt imod dem 

Kredskonkurrence lørdag 30. april
Det er snart tid til årets kredskonkurrence, hvor der konkurreres i DcH-programmets 4 klasser; C, B, A og E.
Ud over hunde fra vores egen klub kommer der hunde og hundeførere fra hele landet. Tilmeldingsfristen er fredag 15.
april, så først herefter ved vi, hvor mange der deltager.
Alle er naturligvis velkomne til at kigge ud, og for de af jer, der ikke har kendskab til DcH-programmet, er der her en
god mulighed for at se noget godt hundearbejde.
Konkurrencen starter kl. 8.00 og vil, afhængig af deltagerantallet, formentlig være færdig omkring kl. 16.00.
Hele dagen vil der være mulighed for at købe lidt at spise og drikke i teltet, som bliver sat op på P-pladsen ved siden
af klubhuset.

Vel mødt til en hyggelig dag.
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Øvrige konkurrencer.
Øvrige konkurrencer i april / Maj, som man naturligvis også gerne må tage ud til:
Lørdag 9. april
Aalborg
Agility
Lørdag 9. april
Kongerslev
DcH-programmet klasse C og B
Lørdag 16. april
Hjørring
DcH-programmet klasse C, B, A og E
Søndag 1. maj
Dronninglund
Agility
Yderligere information kan findes på www.dch-tilmeld.dk
Arbejdsdag
Søndag den 22. maj holder vi arbejdsdag i klubben. Der vil snarest blive lavet en
plan over opgaver mv. og vi håber at mange af jer har lyst til at hjælpe.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Bestyrelsen.
Så er bestyrelsen 2016 blevet foreviget.

Sekretær Tonny – Formand Birgit – Næstformand Gert – Medlem Kit – Kasserer Lotte.

Tilmelding / afmelding af Nyhedsbrev på mail.
I kan tilmelde / afmelde Jer Nyhedsbrevet på mail ved at sende en mail til nyhedsbrev@dch-vesthimmerland.dk
DcH Vesthimmerland, Plantagevej 8a, 9600 Aars.

Nyhedsbrev redaktør: Gert R. Kristensen, e-mail. nyhedsbrev@dch-vesthimmerland.dk

