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Nyhedsbrev Juni. 2015.
Velkommen til de nye medlemmer
Sidst i april startede vi et enkelt kursushold op, og vi håber at I nye medlemmer føler jer godt modtaget i vores klub.
Jeres trænere vil gøre deres bedste for at give jer et godt udbytte af træningen, og I har forhåbentlig fundet ud, at I er
velkomne i vores klubhus til en kop kaffe og en snak med såvel nye som ”gamle” medlemmer.
Sommer-afslutning.

Husk vores sommerafslutning som afholdes mandag d. 22
juni. Se opslag i klubben og på vores hjemmeside.

Førstehjælpskursus
Det har længe været bestyrelsens ønske at tilbyde trænere og udvalgsmedlemmer i DcH Vesthimmerland et kursus i
førstehjælp. Det har været meget oppe i medierne på det seneste, i hvor stor grad førstehjælp kan redde
menneskeliv. Det har dog hidtil været en bekostelig affære at afholde sådan et kursus, så da vi fik et godt tilbud fra
René Bertelsen fra DcH Hjørring, måtte vi bare slå til.
René Bertelsen er uddannet paramediciner og har derfor en god baggrund, og de 16 deltagere havde den 19. maj en
udbytterig og interessant aften. Vi lærte alt det grundlæggende i førstehjælp, og skulle nu være rustet til at hjælpe,
såfremt uheldet er ude.
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Fælles-træning
Nu er det jo blevet en fast tradition at afholde fælles-træning, og igen den 21. maj var der mange deltagere.
Trænerudvalget havde denne gang disket op med et rigtig fint program. Efter hot dogs i klubhuset var der en lille
opvisning foran klubhuset, hvor Lotte Nielsen med Troja og Ove Jensen med Niki viste lidt stue-dressur. Herefter var
der forskellige poster; 2 gange frit søg – ét for øvede og ét for nye hundeførere. Gert og Inger tog sig af disse poster.
En anden post var Rally, som Margrethe forestod. Ea kiggede på lineføring, mens Knudsen stod for stå, sid og dæk.
Den sidste post var opstart af spor, som Kim stod for.
Der var god søgning til alle poster, så igen en rigtig god aften. Se flere billeder på hjemmesiden eller på
nedenstående link.

http://dch-vesthimmerland.dk/fællestræning
Lodsejeraften
En af de helt gamle traditioner løber af stablen onsdag den 3. juni – nemlig lodsejeraften. Det er på denne aften vi
takker vore lodsejere for at stille jord til rådighed til vores træning og konkurrencer. Som altid er de inviteret til en bid
mad og hygge. Denne gang fyldes klubhuset af 31 glade mennesker. Og der bliver mulighed for at snakke om løst og
fast og naturligvis også lidt om arealer 
Som et fast indslag på denne aften er der en lille opvisning. I år vil vi tillade os at prale lidt af vores danmarksmester
fra 2014, så Martin Abildgaard og Tiki har sagt ja til at lave en opvisning for lodsejerne.

Cimbrer MC får klubhus på Plantagevej
Kommunen og Cimbrer MC har været i forhandlinger om et areal til opførelse af et nyt klubhus, og valget faldt på et
stykke af det areal kommunen gennem mange år har stillet til rådighed for DcH Vesthimmerland og Aars egnens
Jagtforening, nemlig lige efter træerne på det første areal, når man kommer til Plantagevej fra Blærevej. Iht., reglerne
var det udsendt til høring blandt brugere og borgere i umiddelbar nærhed, og det resulterede i 3 indsigelser fra
Naboer, Aars egnens Jagtforening samt DcH Vesthimmerland. Vores indsigelse gik hovedsageligt på placeringen af
klubhuset. Netop dette areal er det der i videst mulig omfang opfylder vort behov for alsidig beplantning; store
græsarealer med tilhørende skov. I vor indsigelse foreslog vi en placering på samme areal, dog mod øst, altså op ad
det beplantede område der er mellem arealet og agilitybanen.
Allerhelst havde vi ønskes at beholde hele arealet, men pga. det gode samarbejde klubben har haft med kommunen
gennem alle årene, besluttede bestyrelsen at være imødekommende over for ønsket, og det er vores opfattelse, at
den indgangsvinkel resulterede i en løsning, som vi kan acceptere.
Teknik og Miljø udvalget behandlede sagen på møde den 1. juni, og det blev besluttet at give tilladelse til opførelse af
det ønskede klubhus, dog med den placering DcH Vesthimmerland foreslog.
Vi håber på et godt naboskab med de kommende nye naboer på Plantagevej.

DcH Vesthimmerland, Plantagevej 8a, 9600 Aars.

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

Danmarks civile Hundeførerforening - DcH Vesthimmerland

Familie holdet træner i Aars
Anne K. Jensen og Jette Børgesen havde arrangeret træning for deres hold - familie holdet i Aars by mandag den 11.
maj.
De 2 friske entusiastiske trænere ledede holdet rundt på nogle af byens større pladser og torve samt i anlægget, hvor
der blev trænet hunde-parkour på trapper, bænke og lignende til stor fornøjelse for alle både 4- som 2 benet.
Vi sluttede aftenen af på Bymidten, hvor vi også begyndte.
Annika og Anne K. overraskede med hjemmebag og kaffe/te.

Hilsen
Lene Krogholm og Emmie

Bestyrelsen ser fremad
I forlængelse af seneste generalforsamling og medlemsmøde, har bestyrelsen
arbejdet på nye formålsbeskrivelser, som er udsendt til de respektive udvalg for
kommentarer. Enkelte udvalg har allerede godkendt det udsendte, og
bestyrelsen afventer nu kommentarer fra de øvrige udvalg.
Herudover er der også afholdt et møde mellem bestyrelsen og trænerudvalget,
hvor strategier for fremtiden var eneste punkt på dagsordenen. Der kom en
masse tanker og idéer på bordet, som der skal arbejdes videre med.
Nogle af de væsentligste punkter der kom på bordet var, hvordan vi tager i mod
nye medlemmer, og hvordan vi fastholder og rekrutterer trænere og
udvalgsmedlemmer. Det ligger helt klart, at vi skal blive bedre til at tage i mod
og involvere de nye medlemmer – og det kan vi alle være en del af. Ligeledes skal vi også blive bedre til at fastholde
og finde nye trænere og udvalgsmedlemmer.
Det er bestyrelsen og trænerudvalgets oplevelse, at vi har fat i nogle gode ting, som vil ende ud med nogle tiltag
snarest muligt. Bestyrelsen arbejder nu videre med det oplæg seneste møde resulterede i, og herefter fortsættes
arbejdet i samarbejde med trænerudvalget.
Birgit Fauerskov / formand DcH Vesthimmerland

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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