Danmarks civile Hundeførerforening - DcH Vesthimmerland

Nyhedsbrev marts. 2016.
Bestyrelsen har konstitueret sig
I forlængelse af generalforsamlingen den 21. januar har bestyrelsen nu konstitueret sig;
Birgit Fauerskov
Formand (valgt direkte på generalforsamling)
Gert Kristensen
Næstformand
Lotte Nielsen
Kasserer (valgt direkte på generalforsamling)
Tonny Johannsen
Sekretær
Kit Weidemann
Medlem
Annika – vores nye køkkendame
Annika er nu kommet godt i gang i køkkenet. De første gange er der blevet serveret dejlig
varm
suppe til billige penge – skønt i denne kolde tid 
Annika vil hver lørdag fra 11.00 til 13.00 sørge for noget mad i klubhuset, og når vi går over til
aftentræning vil hun sørge for en bolle, et franskbrød, kage eller lignende. Husk det koster
ikke ret meget.
Det er rigtigt dejligt, at vi igen har fået en køkkendame, så bak op om tiltaget og kom i
klubhuset og køb f.eks. en tallerken suppe at varme jer på. Som bonus får man altid en god
og hyggelig snak i klubhuset.
Kredskasserer – er det noget for dig?
I februar deltog vi i kredsgeneralforsamlingen, hvor vi bl.a. skulle have valgt en ny
kredskasserer. Der var desværre ikke nogen kandidater til posten, og vi
lokalforeninger skulle derfor gå hjem og se om vi kunne finde emner til posten. Der
er ekstra-ordinær generalforsamlingen den 9. marts, hvor der forhåbentlig er
fundet en kandidat.
Er der en i vores klub, som kunne være vores nye kredskasserer, én som vi i
bestyrelsen ikke har tænkt på at spørge?
Er der nogen, der gerne vil vide, hvad opgaven indebærer?
Så kontakt endelig mig på formand@dch-vesthimmerland.dk eller tlf. 40757328. / Birgit
Medlemsmøde
Med baggrund i landsforeningens forslag om kontingentstigning på 140,- kr. pr. medlem valgte bestyrelsen at
indkalde til medlemsmøde mandag den 29. februar. En sådan stigning skal naturligvis helst undgås, og formålet med
medlemsmødet var at høre medlemmernes mening om sagen.
Desværre var deltagelsen ikke særlig stor, men derimod var det et meget konstruktivt møde, hvor der blev drøftet,
hvorledes DcH Vesthimmerland skulle forholde sig til forslaget. Med så gode argumenter som muligt håber
bestyrelsen, at formanden kan gå på talerstolen og overbevise landsmødet om, at en så stor kontingentstigning ikke
er den optimale løsning.
Konklusionen på medlemsmødet blev, at man må sætte tæring efter næring, altså når indtægterne falder må man og
skære ned på nogle udgifter, så en kontingentstigning bliver mindst mulig.
Der har de seneste 2 år været budgetteret med underskud i landsforeningens regnskab, dog blev underskuddet i
2015 440.000 større end budgetteret. Derfor blev det på medlemsmødet besluttet, at der skal opfordres til at
budgetter skal overholdes, og i øvrigt lægges behørig hensyntagen til indtægterne.
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Landsmøde
Foruden forslaget om kontingentstigning er der yderligere forslag fremsat til behandling på landsmødet. Disse forslag
omhandler sammensætningen af hovedbestyrelsen (herefter HB), som pt. består af landsformanden, landskasseren
og de 6 kredsformænd – heriblandt vores egen kredsformand Dorthe Ellegaard, som i øvrigt er medlem af DcH
Vesthimmerland.
Forslagene går bl.a. ud på om kredsformændene eller en kredsrepræsentant skal sidde i HB, eller skal de erstattes af
6 medlemmer valgt på landsmødet, og hermed vil alle 6 kredse ikke nødvendigvis være repræsenteret i HB, eller skal
de 6 HB-medlemmer vælges af landsformanden. Vores stillingtagen til disse forslag vil naturligvis tage udgangspunkt
i, hvordan HB sammensættes bedst og mest demokratisk, og naturligvis vil det være væsentligt, at vi ikke mister
indflydelse, og det er derfor vigtigt, at vi får sikret, at vores kreds (kreds 1) også fremover er repræsenteret i HB.
Trænermøde
Årets første trænermøde løb af stablen 1. marts. Her blev træningsplanen for
sommerhalvåret fastlagt – og vi overgår til aftentræning efter påske. Som traditionen
byder er første aftentræning fidusaften den 31. marts.
Se træningsplanen på vores hjemmeside www.dch-vesthimmerland.dk

Fidusaften
Vore nye medlemmer ved naturligvis ikke, hvad en Fidusaften er, derfor
kommer der her en kort beskrivelse:
Fidusaften afholdes ved overgang fra vinter- til sommer træning – eller ved
overgang fra lørdags- til aftentræning. Arrangementsudvalget står for
Fidusaften. Alle klubbens medlemmer er velkomne, og man må gerne tage
familien med.
Der vil være forskellige poster, hvor hunden, hundefører eller et familiemedlem
skal løse en opgave, hvorefter man går videre til næste post. Opgaverne plejer
gerne at give anledning til et godt grin.
I klubhuset serveres der kaffe/te/saftevand og der kan købes f.eks. sandwich
eller kage. Nogle gange har aftenen også budt på et foredrag, selvfølgelig om
en eller anden form for hundearbejde.
Hold øje med opslag, og husk at sætte kryds i kalenderen den 31. marts.

Test for kursushold
Kursusholdet tilbydes som sædvanligt en test kort før afslutning af kurset. Denne gang afholdes testen den 9. april.
Marianne og Karl Erik er allerede nu ved at planlægge testen, og det plejer at blive en god dag. Der kommer snarest
muligt nærmere information om afviklingen.
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Kredskonkurrence
Lørdag den 30. april afholder DcH Vesthimmerland kredskonkurrence i
DcH-programmet, og konkurrence-udvalget har indledt planlægningen.
Der er allerede nu fundet en del hjælpere, men vi skal stadig bruge en
del.
Pga. pladsmangel skal vi have opsat telt på P-pladsen, hertil skal vi
bruge nogle til opsætning og nedtagning.
Der skal også bruges nogle hjælpere til forplejning og salg af
pølser/frikadeller mv.
Har I lyst til at hjælpe, så kontakt Birgit på tlf. 40757328.

Fællestræning d. 12 Marts
Husk fællestræning samt fremvisning af Arrak outdoor tøj m.m.

Se program på vores hjemmeside samt herunder.
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Ny Træner og hundekonsulent.
Så slutter vi af med en fantastisk god nyhed til jer ........
Dorte Thorup, tidligere aktiv hundefører i C-klassen, træner – hundekonsulent, samt tidligere medlem i Skagen.
Hun er nu flyttet til Mejlby og derfor tilbyder hun sig som træner og hundekonsulent i DcH Vesthimmerland.
Det er jo ikke mindre end fantastisk, det er jo ikke hver dag vi modtager medlemmer med den baggrund.
Hun kan dog, pga. en operation, først starte om 6-8 uger, men det kan vi nok leve med :-)

Tag rigtig godt imod Dorte.

Opstart hvalpe og begyndertræning.

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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