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Nyhedsbrev februar. 2016.
Velkommen til et nyt trænings år
Træningen er efter nytår kommet godt i gang, og det er dejligt at se aktivitet omkring klubhuset.
Vejret har ikke vist sig fra den bedste side, så indimellem bliver vi meget kolde og våde, når vi bevæger os rundt på
træningspladsen. Heldigvis ser det ud til, at der alligevel er et godt fremmøde på træningspladsen.
Heldigvis for det, for vejret kan vi desværre ikke gøre noget ved.
Også velkommen til vore nye kursushunde
Det nye kursushold er startet op, og vi håber at alle har fået en god start på
træningen og føler sig velkommen i klubben.
Som nævnt til info-aften er I alle velkomne til at komme i klubhuset både før og
efter træningen. Der er altid kaffe/te på kanden, og som I kan se andet sted i
nyhedsbrevet, vil der også fremover være mulighed for at købe en bid mad.
Den 9. februar er alle kursister inviteret til dyrlægeaften. Der plejer at være godt
fremmøde, og dyrlægen har altid nogle gode råd og svarer meget gerne på
spørgsmål. Så det kan helt klart anbefales at møde op i klubhuset til denne aften.
Generalforsamlingen 21. januar
Med en måneds forskydning har klubben nu afviklet generalforsamling. Grundet kommunens krav til at regnskabsåret
skal følge kalenderåret, for at man kan ansøge om tilskud fra kommunen, blev det på generalforsamling i december
2014 besluttet, at ændre regnskabsåret fra 1/12 – 30/11 til det nuværende 1/1 – 31/12, og derfor afholdes
generalforsamlingen fremover i januar måned.
Næstformand Gert Kristensen, kasserer Lotte Nielsen og medlem Bettina Værum Provst var på valg. Gert og Lotte
modtog genvalg mens Bettina havde valgt ikke at genopstille. Kit Weidemann blev valgt herefter valgt til bestyrelsen.
Det var godt fremmøde til generalforsamlingen, og de fremmødte forhold sig konstruktivt til det eneste fremsatte
forslag, og det mundede ud i en godkendelse af bestyrelsens forslag, i en lidt ændret form. Forslaget blev vedtaget for
en prøveperiode på 3 år, hvorefter det af generalforsamlingen vurderes om der er grundlag for en endelig vedtagelse
eller evt. ophør af forslaget.

DcH Vesthimmerland, Plantagevej 8a, 9600 Aars.

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

Danmarks civile Hundeførerforening - DcH Vesthimmerland

Bestyrelsens forslag til kontingentfritagelse
På generalforsamling i DcH Vesthimmerland
d. 21. januar 2016
Bestyrelsen foreslår kontingentfritagelse for alle aktive trænerføl / trænere i en
prøveperiode på 3 år, gældende fra 1. januar 2017.
Herefter tages forslaget op til endelig vedtagelse eller evt. ophør på generalforsamlingen i
januar 2019.
I samme prøveperiode gives bestyrelsen bemyndigelse til at bevilge kontingentnedsættelse til det medlem, der yder en træner assistance i en afgrænset periode.

Baggrund for forslaget:
I forlængelse af bestyrelsens arbejde DcH Vesthimmerlands Målsætning ”Fastholdelse af trænere og frivillige”, mener
bestyrelsen, at kontingentfritagelsen er et vigtigt led i dette arbejde.
Klubbens trænere er absolut et af de vigtigste aktiver vi har, og forslaget er bare én af måderne, hvorpå vi kan takke
vore trænere for den tid de bruger på træningsbanen, for at hjælpe de forskellige hundeførere.
Bestyrelsen har længe ønsket at fremlægge forslaget, men har været tilbageholdene pga. økonomien i forslaget. Men
ved nærmere gennemgang af problematikken omkring manglen på trænere, er bestyrelsen nået frem til, at det netop
er manglen på trænere, der kan blive den økonomiske udfordring for klubben, idet vi f.eks. for hvert kursushold der
opstartes kan vente en indtjening på ca. 6.000 (vel at mærke efter at der er indbetalt kontingent til landsforeningen og
kredsen), hvilket svarer til det beløb, som vi pt. modtager i kontingent fra 15 trænere.
Bestyrelsen er bevidst om, at kontingentfritagelsen alene, ikke nødvendigvis resulterer i flere trænere, men det er en
begyndelse. Og ikke at forglemme, så pågår arbejdet med målsætningen, og forhåbentlig ender det ud i en positiv
udvikling for DcH Vesthimmerland.

Forslaget tænkes gennemført således:
Bestyrelsen vil i samarbejde med trænerudvalget hvert år i november/december tage stilling til, hvem der er
berettiget til kontingentfritagelse det efterfølgende år. De pågældende trænere vil få besked fra
trænerudvalget/bestyrelsen, såfremt der er tildelt kontingentfritagelse.
Såfremt der er indbetalt kontingent ved årets start, og træneren bliver aktiv herefter, vil beløbet blive
refunderet efter kontakt til trænerudvalget / kassereren / bestyrelsen.

Således besluttet af Generalforsamlingen den 21. januar 2016.
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Breaking News . . . .
Det har længe været bestyrelsens ønske, at kunne finde en person i klubben, som kunne tænke
sig at stå for lidt forplejning i klubben. Mange af klubbens medlemmer har også givet udtryk for,
at det kunne være dejligt, hvis der var en bid mad i klubben om lørdagen, da mange af os er
derude i mange timer.
Det er med stor glæde at vi kan sige, at det nu er lykkedes; Annika Bjune som har måttet
stoppe sin aktive træning af Bølle, som er skudræd, har sagt ja til opgaven. Foreløbig er det
aftalt, at der hver lørdag fra den 20. februar i tidsrummet 11-13.00 vil kunne købes et stykke
brød, en tallerken suppe, en pølse eller lignende – Annika bestemmer menuen.
Bestyrelsen er meget glade for, at Annika har sagt ja til opgaven, og det er vores håb at det vil få flere i klubhuset til
hyggeligt samvær med såvel holdkammerater som øvrige medlemmer i klubben.
Så tag godt imod Annika 
Indtil videre er der kun lavet en aftale om forplejning til lørdagstræning, men vi
håber, at vi også kan få igangsat en kageordning, når vi går over på
aftentræning. En mulighed kunne være, at alle medlemmer vil kunne byde ind på
en ”kagedag” – der kan evt. sættes en kalender op, hvor man kan skrive sig på
til at tage kage med på en bestemt dag. Det arbejder vi lidt videre med.
Tranum-kurser
Som vanligt er årets Tranum-kurser afviklet her i januar måned. DcH Vesthimmerland har haft 5 trænere /
bestyrelsesmedlemmer og en ny grundtræner på weekendkursus i Tranum. Knud Erik Sørensen (Knudsen), Anne K.
Jensen og Kim Fauerskov deltog på trænerkurser, der omhandlede hhv. hund/fører-forhold, rundering og klikker
træning. Gert Kristensen og Birgit Fauerskov deltog på ”De frivillige i foreningen”. Og sidst men ikke mindst så
startede Jette Børgesen på grundtræneruddannelsen.
Som altid har alle fået noget godt og brugbart med hjem fra kurserne.
Trænermøde
Om kort tid vil trænerudvalget udsende invitation til klubbens trænere om
trænermøde den 1. marts. Som formand vil jeg sende jer en opfordring
til at deltage på trænermødet. Det er meget vigtigt for udvalget, at
såvel aktive trænere, trænerføl som trænere på pause møder op,
for en konstruktiv dialog omkring træningsafvikling af de
forskellige hold i klubben. Kun ved jeres fremmøde vil udvalget
kunne løse opgaven med at tilrettelægge træning af alle
holdene. Udvalget gør et stort og godt arbejde, men de kan blive
endnu bedre, hvis I alle bakker op om dem.

Derfor; Sæt kryds i kalenderen den 1. marts og mød op til
trænermødet, også selvom ”du holder pause” som træner.

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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