Beretning 2020.
Velkommen til generalforsamling i Ærø Hundeklub. Jeg vil gerne starte med at takke for det store
fremmøde. Det er rigtig flot, at så mange bakker op om klubben. I 2019 var der 68 medlemmer, så det er en
af de store klubber her på Ærø. Pia og jeg sidder med i Folkeoplysningsudvalget og der er der stor
overraskelse, når vi fortæller om medlemstallet. Jeg syntes selv, at det er godt at se at folk yder en indsats
for at få nogle funktions dygtige hunde. Om det så er sit, stå og dæk eller man også udfordrer sin hund med
andre opgaver, der gør at hunden får et meningsfuldt liv.
2019 bød som 2018 på 2 gange hvalpehold, 2 gange ung hunde hold, 2 gange almen socialisering samt et
spor og eftersøgnings hold. Det har desværre ikke været muligt at tilbyde et jagthundehold, men der ser
det ud til, at der er et tilbud i Søby området, så dem der har brug for jagthunde træning også kan få løst
dette behov på Ærø.
2 af klubbens medlemmer er i gang med en træner uddannelse under Dansk kennel klub. Pia og Julie
skulle færdigøre deres uddannelse i løbet af 2020, så der i fremtiden kan komme endnu flere tilbud i
klubben.
Ud over de to trænere, der er ved at blive uddannet, skal resten af trænerstyrken på efteruddannelse. Så vi
i fremtiden kan blive ved med at give en varieret træning. Vi har fået et rigtig godt tilbud fra en
hundeadfærds instruktør, Grace fra Tåsinge. Grace har holdt et foredrag her i klubben.
Efter generalforsamlingen i 2019 var der 3 medlemmer, der nedsatte en fondssøgnings gruppe, der har til
formål at søge penge til blandt andet hegn rundt om banen. Indtil videre er det lykkedes at få 8.500 kr. i
materiale tilskud fra kommunen. Samme beløb forventes vi at modtage i 2020. Der er stadigvæk 2
ansøgninger, som vi venter svar på nemlig Syd energi samt Sydbank. Og der er masser af fonde, som kan
søges, så hvis der er ønsker til fremtidige tiltag, så kom endelig med input og evt. en lille smule arbejdskraft.
Ud over kontingenter og fonde har foreningslivet på Ærø en anden indtægtskilde. Kommunen uddeler hvert
år nogle penge fra det der kaldes Ærø ordningen. Her får klubberne støtte afhængig af medlemstallet. Vi
hører lidt mere om størrelsen på støtten, når kassereren aflægger regnskab. Så nok om økonomi fra min
side. I hvert fald indtil vi skal tale om bestyrelsens forslag om hegn i punkt 6 på dagsordenen.
Jeg slutter beretningen med at takke alle dem, som er med til at skabe denne klub. Tak til medlemmerne,
Bestyrelsen, suppleanter, trænere, tovholdere, hjælpetrænere, træner aspiranter, revisorer,
fondsansøgnings team, buskrydder team, madlaver team, bordopstillings team og alle andre, der giver en
hånd med. Jeg havde besluttet mig for at der ikke skulle nævnes navne, for så kommer man altid til at
glemme et. Men Jeanette har haft mod til at gå imod strømmen af januars traditionsrige slankekure og har
bagt en kage til kaffen. Det fortjener en selvstændig tak.
Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen.

