August nyheder
En varm, tør sommer er ved at gå på held og de fleste har
overstået deres ferie, hverdagen er ved at flytte ind igen.
Trænerne er i arbejdstøjet igen ude på holdene og i denne
uge er der infoaften for kursusholdet. Som forventet gik det
meget hurtigt at få fyldt pladserne op, der er stor interesse
for at gå til hundetræning med sin nye hund. Der er denne
gang en håndfuld af vores ”gamle” medlemmer der starter
op på kursusholdet, det bliver spændende at følge dem.
Husk at tage godt imod de nye hundeførere og få dem til at
føle sig velkommen, det er I gode til.
Der sker meget i klubben lige nu, lad mig begynde med en god nyhed. Beierholm i Aars har gennemgået
vores regnskab og har rettet fejlen. Nu tror jeg på at vi har fået styr på det. Det var en mindre fejl, et beløb
der var skrevet forkert ind(jeg har ikke forstand på det, og skal ikke kloge mig). Hvis nogen ønsker at se
regnskabet, finder vi et tidspunkt hvor vi kan gennemgå det sammen med Vicki, vores kasserer. Hvis ingen
viser interesse, tænker jeg sagen er lukket nu. Bestyrelsen skriver under og sender det til kommunen. Jeg vil
gerne benytte lejligheden til at takke Beierholm i Aars, de sponsorerede gennemgangen af regnskabet, vi
skal ikke betale for det. :O)
Desværre er der ikke kun gode nyheder. Mette Thillemann har af personlige årsager valgt at trække sig fra
bestyrelsen, trænerudvalget og stopper som træner. Det er vi i bestyrelsen naturligvis kede af, men har
forståelse for situationen. Det betyder at Jette Børgesen træder ind i bestyrelsen. Jette har deltaget i de
fleste bestyrelsesmøder og kan indgå i arbejdet med det samme.
Trænerudvalget kommer til at mangle en ekstra hånd. Der er kun Mie og Brian tilbage til at løfte opgaverne
og det er for lidt. Det er vigtigt at der er nogen der træder frem nu og giver dem en hånd. Det drejer sig om
ca. 4 møder om året hvor de udarbejder trænings tider, forbereder sig på kursushold etc., der ud over er
der et par møder med trænerne, infoaftener og dyrlægeaftener. Det er trænerudvalget der bl.a. holder
klubben kørende mht. træning på holdene og kursusholdene.
Vores konkurrencehold mangler også hænder. Til næste år er de kun 2-3 tilbage i udvalget og det er for lidt
til at kunne planlægge og afholde konkurrencer i klubben.
Begge udvalg er MEGET vigtige for klubben, uden dem er det svært at opretholde det service niveau vi har i
dag.
Jeg har været inde på det tidligere, - stærke kræfter der hidtil har taget det store slæb, er på vej ud nu, og vi
har ikke nok der vil tage over. Jeg vil understrege at det her ikke er en kollektiv skideballe eller et forsøg på
at piske en stemning op. Jeg fremlægger blot facts. Hvordan kommer vi videre herfra? Hvad skal der til for
at få skabt en kultur hvor det er attraktivt at være aktiv i udvalgene og påtage sig ad hoc opgaver?
I bestyrelsen vil vi gerne skrue op for klub-ånden og fællesskabet, og det prøver vi at gøre med en række
arrangementer frem til jul.

Her kan nævnes Udvalgsmøde med spisning den 25. september. Vi håber at alle udvalgsmedlemmer
deltager.
9. oktober inviterer vi på Pizza og foredrag. Brian Beirholm Veje der er i gang med et længere kursus om
hunde og han vil gerne dele den viden med os andre.
Lørdag den 3. november er der lokalkonkurrence, og arrangement-udvalget sørger for at vi kan slutte
dagen af med en Vinterfest, der med garanti bliver værd at skrive hjem om. Det er ofte med et fjoget smil
om læberne man mindes sidste vinterfest, og noget med en kost og gaffatape. :o)
20. november holder vi nostalgiaften med kaffe og kage. Vi har en stor kasse fuld af gamle billeder og
mange i klubben kan med garanti huske sjove, lærerige, overraskende eller hyggelige historier og
anekdoter. Vi opfordrer alle nye og gamle medlemmer til at møde op og deltage i en anderledes snak om
DcH Vesthimmerland.
I december er der juleafslutning som arrangement udvalget står for, jeg har ikke datoen.
Alle arrangementerne er lagt i kalenderen på hjemmesiden, tidspunkt og nærmere info følger senere.
Vi gentager succesen fra sidste år og har afsat to træningsaftener til arbejdsdage. Mandag d. 3. og torsdag
den 6. september. Vi håber at der møder lige så mange op som sidste år, bestyrelsen giver brød og en
vand/øl, samt kaffe og kage.
Kursusholdene er de eneste hold der træner de to dage.
Afslutningsvis vil jeg sige, at jeg ikke har været
særlig synlig i klubben det sidste halve år, og
jeg kan desværre ikke love jeg bliver det i den
kommende tid. Mit arbejde tager meget af
min tid og jeg har af helbredsmæssige årsager
været nød til at omprioriterer min tid. Så nu
står den bl.a. på laaange gåture (med Chetak),
svømning og meditation(uden Chetak).
Hvis der er noget er jeg til at fange på mobil
(send mig en sms hvis I ikke kan få fat i mig, så
vender jeg tilbage hurtigst muligt) eller send
en mail. Ellers kan I altid henvende jer til
Majbrit, hun er næstformand og gør det rigtigt
godt. Camilla, Jette eller Vicki vil også være
behjælpelige hvis I støder på dem. :O)
Jeg ønsker jer rigtig god træning.

