Generalforsamling 8 januar 2018
Formands Beretning.

Tak til alle frem mødte. Dette er den første generalforsamling i vores uafhængige klub. Forkortelsen
er stadigvæk ÆCH men det står nu for Ærø Club for Hundeejere, i daglig tale Ærø hundeklub.
Udmeldelsen af DCH forløb nogenlunde gnidnings frit. Der var lidt nostalgisk øffen fra vores tidligere
kredsformand. Det er vi så ude over nu og kan selv skabe rammerne for, hvordan klubben skal være
fremover. Både økonomisk og hvad angår trænings udbud.
Økonomisk ligger vi stabilt hvilket kassereren vil udtale sig om senere. Vedrørende økonomien så
får vi en stor besparelse ved at have forladt DCH. Vi har en sjat penge på kistebunden, som også er
nødvendig, hvilket jeg kommer ind på i næste afsnit af min beretning.
Træningsudbuddet er så lidt mere usikkert, da vi, som sagt i mange andre beretninger gennem
årerne, lider stort under træner mangel. Pt. Er vi 3 aktive trænere: Pia, Vibeke og Jeg. Vibeke er i
øjeblikket ude af drift, men forventes stærkt tilbage i løbet af foråret/sommeren. Jeanette er
tovholder for sporholdet. Ud over os med faste hold, så har vi heldigvis også en del andre, der
hjælper os med træning og hvalpe evalueringer. Til vores held har Ærø fået en tilflytter, som også
viser interesse for hundearbejdet. For nemhedens skyld så hedder hun også Pia. Derudover barsler
træner Pias ældste datter med planer om at flytte herover og hun vil også gerne være træner. Men
så skal jeg lige vende tilbage til det, jeg talte om i økonomi punktet. For at komme lidt teori på
nuværende og kommende trænere, så er det nødvendigt med uddannelse. Så derfor er der brug
for hver en krone på kistebunden. Forårets træning ligger ikke fast endnu, men bestyrelsen barsler
snart med et forårs program.
Udstyrsmæssigt så har vi næsten alt det, som vi skal bruge. Ved store investeringer søger vi penge i
Ærø ordningen eller lignede. Hvis der med tiden kommer ønsker og nye trænere til f.eks. en
agilityuddannelse, så mener jeg at vi sagtens kan få det finansieret igennem en af de nævnte
ordninger
Hvad bringer fremtiden? Det er svært at spå om. Vi har fået muligheden for i højere grad end før at
udbyde de hold, som vi har lyst og trænere til. Der bliver i øjeblikket barslet med at lave et hold for
hundefører med unge jagthunde. I modsætning til før kan vi nu reklamere med at vi har et
eftersøgningshold, hvilket gør at vi, hvis vi har træner/tovholder, kan uddanne fører/hund eller
ekvipager, hvis vi skal bruge et fint ord, så der er ung hunde, der kan tage over, når andre går på
pension. Dette til glæde for folk, der taber ting i naturen, som de gerne vil have tilbage.
Til sidst vil jeg slutte med at takke alle, der er med til at gøre det muligt at drive en hunde klub. Tak
til bestyrelsen for indsatsen, tak til trænere, Tak til alle dem, der hjælper med som hjælpetrænere
eller uddannede trænere, der træner en gang imellem og tak til alle aktive hundeejere, som gør en
stor indsats for at give deres hund et godt og udfordrende hundeliv.

