DcH Vejle

Formandsberetning 2017
Det er mit tredje år som bestyrelsesformand for DcH Vejle og jeg glæder
mig over alle de aktiviteter og tiltag der har præget det forgangne år. Der
har været sommer- og vinterfester, tilbud om en række kurser og mange
træningsmuligheder.
I denne beretning vil jeg starte med at give jer en status på ”Projekt nyt
klubhus”. Jeg har som formand måske ikke været så synlig i 2017 og det
skyldes til dels at jeg har været optaget af at holde møder med DGI og tale
i telefon med vandforsyninger, politikere og kommunen.
Vand
Der er ingen hindringer, ud over de økonomiske, for at vi kan få ført vand til
klubhuset.
Klubhus
Der er en projektgruppe bestående af Knud Sigtenbjergaard, Annette
Jepesen, Carsten Nielsen og jeg. Gruppen har holdt flere møder med DGI,
de øvrige hundeklubber, kommunen.
DGI Vi har solid opbakning og hjælp fra Preben Egeskov ved DGI. Preben
kan deltage i projektgruppens arbejde, som rådgiver og være med til at
drive projektet fremad. Der forligger på nuværende en ”Projektbeskrivelse”,
som vi kan bruge over for kommunen og politikere.
Hundeklubberne (PH, Schæfer og Boxer), støtter os og vil udfylde
”hensigtserklæringer”, som vi kan bruge i det videre arbejde om at søge
midler til projektet.
Kommunen er problematisk. Den har holdt klubben ud i strakt arm i mange
år, i forhold til at forlænge lejekontrakt og give tilladelse til forbedringer af
vores klubfaciliteter. Seneste nyt er at projektgruppen bliver indkaldt til et
møde hos kommunen, hvor alle implicerede parter (Kultur og fritid, Plan,
Byg og Miljø og Natur og Vej) skal sidde om det samme bord. Hvis
invitationen til et møde ikke komme meget snart, er planen at gå via
politikerne.
Politikerne. Kontakten her blev desværre afbrudt af et kommunalvalg og
skal genoptages. Politikkerne var inviteret til vores Rally-O og Bkonkurrence i juni sidst år, men blev forhindret. Siden da har Birgitte Vind
(byrådsmedlem og næstformand for kultur- og idrætsudvalget) har været
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på besøg i klubben. Og det er planen, at medlemmer fra kultur- og
idrætsudvalget, skal komme på besøg i begyndelsen af 2018.
Det var en kort status på ”Projekt forbedringer af vores klubfaciliteter´”.

Det er fortsat et mål, at træningspladsen skal vedligeholdes og forbedres.
Det var derfor dejligt, at se alle de aktive mennesker, der ryddede
muldvarpeskud og ordnede agilitybane på arbejdsdagen. Tak til alle, der
har hjulpet på arbejdsdagene med banevedligehold og oprydning i og
omkring klubhusene.
Konkurrencer.
I 2017 fortsætter klubben med succes i forskellige konkurrencediscipliner
og vi kunne igen sende HF til både DM (agility) og DM i Nordisk. Vi har
også haft klubkonkurrencer, hvor det kunne være ønskværdigt, at se flere
deltagere inden for lydighedsprogrammerne.
Trænere
For at nå så langt som at rykke en klasse op og komme til DM og NM
kræves megen træning. I DcH Vejle har vi mange dygtige trænere, som
motiverer hundefører og bruger megen tid i alle årets måneder, så de flotte
resultater kan nås. Og glædeligt har vi nu fire nye trænere, nemlig Sonja
Willumsen, Malene Pedersen, Lykke Møller og Lotte Lausten
Tak for jeres store indsats.
TU
TU skal endnu engang have en kæmpe stort tak for at holde styr på
trænere, nye hold og fordi det sørger for at få uddannet nye trænere.
Stor ros til Nyhedsbrevet fra TU – tommelfinger opad.
Af nye tiltag skal blandt andet nævnes:
Sportræning: Sporkursus med trænere udefra, samt Rolfs sporhold.
Skydds og IPO, Dirigering og løbebaner
Lydigheds nørderi-, Fri ved Fod-kurser
Kursustilbud blandt andet ”Hvad er en hund?”
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Sommertræning – Agrility – speciel tak til vor superkok Maj-Britt
Skovtræning – A/E/N-hold tak til Kirsten og til Carsten, der gør det muligt
ved reservering af skov.
Hvalpehold startes flere gange om året og som noget nyt – formiddagshold.
KU
Vi har ligesom i de foregående år afholdt konkurrencer i næsten alle
discipliner – det er meget flot. Jeg takker KU for deres store arbejde med
planlægning og afholdelse af konkurrencerne, ikke mindst ved DM i
Horsens. Og en meget stor tak til alle hjælpere – uden dem ingen
konkurrencer.
PU
PU skal også have tak for indsatsen i år, især for nyt græs og planering af
banerne. Og som altid har vi velslåede baner. Tak – det er rart at træne og
se på.
Synlighed
Synlighed er også et af vores mål – Til vores hvalpehold har vi fået lavet
godbidstasker med DcH Vejle logo. De bliver brugt flittigt og ”set”.
Website
Vores mål om at flytte vores hjemmeside over i en ny skabelon arbejdes
der på, men vi er ikke i mål endnu. Facebook er og har været en stor hjælp,
mens vi venter på at vores hjemmeside får et nyt design.
Ny struktur i klubben
Det store skib, som blev sat i søen – ”Forslag om en ny struktur i klubben”
har nu fungeret i et lille års tid og vi evaluerer løbende på hvordan det
fungerer.
Et af vores mål er, at pleje konkurrencetræningen. Vi skal i samarbejde
med medlemmer af klubben og TU/KU opstille nogle mål for, hvordan vi får
mere koncentreret konkurrencetræning.
FESTUDVALG og TUT
Klubfest og juleafslutning. 1000 tak for den store indsats med at arrangere
klubfest og juleafslutning og tak til Charlotte for indsatsen i TUTTEN.
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Stort TAK til Margit for ”trofast tjeneste”.
Jeg takker de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde.

23. januar 2018 / Vibeke Stengaard
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