Beretning 2019

Velkommen til generalforsamling i Ærø hundeklub. Det er vores 2. generalforsamling som selvstændig klub.
Jeg vil gerne starte med at takke for det store fremmøde. Det viser at der er opbakning omkring klubben.
2018 bød på 2 gange hvalpehold, 2 gange ung hunde hold, 2 gange fortsættere, 2 gange almen
socialisering, Et Spor og eftersøgnings hold samt et jagttrænings hold. Udover træning havde vi også en
meget interessant dag med en dyrlæge samt en adfærds konsulent. Så en forholdsvis stor aktivitet.
Klubben havde i 2018 58 medlemmer. Økonomien ser fornuftig ud, det vil vores kasser fortælle mere om
lige om lidt. Det er nødvendig med en vis polstring. Som altid mangler vi trænerer og i år ser det glædeligvis
ud til at der er 2 personer der gerne vil på træner kursus. Vi er ikke klar over hvad det koster. Da vi var
medlemmer af DCH kostede et træner kursus i omegnen af 15.000,- kr. Inklusiv transport. Nu da vi er meldt
ud skal vi til at finde en anden udbyder. Jeg forstiller mig at det bliver Dansk Kennel klub men mon ikke
priserne er nogenlunde de samme som ved DCH. Hvis vi skal lytte lidt til rygtebørsen så går historien på at
der er en hunde træner der er ved at flytte til Ærø men de skal lige have solgt deres hus først. Så måske kan
vi friste ham/hende til at starte i Ærø hundeklub.
Hvis vi som medlemmer gerne vil have lidt mere ud af klubben så kunne bestyrelsen godt bruge lidt hjælp
fra dem som ikke sidder i bestyrelsen. Hvis man skal se på nogle visioner for udviklingen af træningspladsen
så kunne vi skele til Svendborg DCH. Der har de en ”legeplads” til hunde. Det vil der fint være plads til her i
Ommel. For at gøre træningen mere sikker for hvalpene kunne man forestille sig at vi hegner hele banen
ind, osv. kun fantasien sætter grænser. Men det kræver lidt fodarbejde at søge penge, tale med
boldklubben og mange andre ting. Det kunne være at der skulle være et festudvalg eller hvad ved jeg. Det
er ikke noget der skal kræve mange timers arbejde 4-6 timer om året kunne gøre en stor forskel. Det taler
vi om lidt senere.
En anden ting som vi skal tale om i aften er vedtægts ændringer. I har alle fået tilsendt en kopi af de gamle
vedtægter samt vedtægterne med ændringer. Vi har været nødt til at ændre vedtægterne så de levede op
til loven om folkeoplysende foreninger. Der er sket en præcisering af medlemskab og træning. Der er
kommet lidt om hvem der har stemmeret. Bestyrelses arbejdet er blevet lagt i lidt fastere rammer. Der er
også kommet en beskrivelse af hvorledes klubbens penge skal behandles så de ikke forsvinder over en nat.
Så alt i alt får klubben nogle meget robuste regler at arbejde under hvis de stemmes igennem
generalforsamlingen.
Til slut vil jeg starte med at takke alle medlemmer for at komme i klubben. Tak til Kurt, Vibeke, Jeanette,
Pia, Lotte, Morten, Pia, Lotte, Morten, Gitte, Claus, Ivan, Jørgen og Dorte for jeres store indsats som
trænere, bestyrelsesmedlemmer, tovholdere, webmaster, Kasserer, revisorer. Uden jer ingen klub. Hermed
giver jeg beretningen videre til generalforsamlingen.

