Formandsberetning 2016

Som ny formand har jeg set på nogle af de "gamles" beretninger og konstateret, at nogle af beretningerne
har været ret lange og omfattende.
Det kan jeg nok ikke leve op til med denne beretning.
Vi har haft de sædvanlige aktiviteter gennem året, herunder afvikling af det seneste klubmesterskaber i
Lydighed, HTM , Freestyle, Rallylydighed og udstilling i Sorø den 20. og 21. august.
Samtidigt skal nævnes, at jeg ser frem til afvikling af vores klubmesterskab i hyrdning som afholdes den 3.
september hos Anne Egede i Frederikssund.
I løbet af året er der skiftet ud i bestyrelsen, da både Lone Sommer og Charlotte Christoffersen af
personlige årsager valgte at stoppe. Derfor blev suppleanterne indkaldt til bestyrelsesmøde i begyndelsen
af marts. Forinden havde den ene suppleant meddelt, at hun trak sig.
På mødet konstateredes, at som ny i bestyrelsen tiltrådte suppleant John T. Pedersen. Bestyrelsen
supplerede sig på samme møde med Mette Nielsen, der telefonisk accepterede at træde til.
Bestyrelsen konstituerede sig med Mette Nielsen som næstformand og John T. Pedersen som formand.
Øvrige poster uændret.
Der har været afholdt et senere bestyrelsesmøde, hvor især afholdelsen af klubmesterskaberne var på
dagsordenen. Den foreliggende tanke om afholdelse af samtlige mesterskabskonkurrencer i Frederikssunds
viste sig umulig af gennemføre på tilfredsstillende måde. Derfor blev det ret hurtigt klart, at der måtte
findes alternativt sted til en del af konkurrencerne. Vi fik sikret os plads hos Sorø Hundevenner de fastsatte
datoer i august 2016 som ovenfor nævnt.
Efter nogen snak med LP udvalget lykkedes det også at sikre afholdelse af LP i Sorø.
Derimod lykkedes det ikke at får Agility mesterskabet afholdt i 2016, da datoerne faldt sammen med andre
stor stævner, hvilket er beklageligt.

Klubben har desværre været nødt til i en periode at benytte ekstern revisor, hvilket har kostet på
bundlinjen jf. regnskabet. Dette problem er nu løst i og med, at vores kasserer Bente har overtaget
bogføringen helt med starthjælp fra Charlotte.
Omplacering af hunde . Klubben har lavet en aftale med Pia Bergenholz om, at vi på vores hjemmeside
henviser til hendes redningsfond og i øvrigt videresender evt. mails om dette til hende. Vi vil selvfølgelig
fortsat være i dialog med Pia i fornødent omfang.
Klubben har med denne aftale sikret en god løsning for hundene.
Det i foråret ny tiltrådte LP udvalg har her kort før afholdelse af LP klubmesterskaberne meddelt, at de
stopper efter afholdelsen. Der er fundet dommer til efterårets konkurrence i Sorøhallen.
Regnskabsmæssigt har året ikke været nogen succes. Dette skyldes især den nævnte eksterne bogføring.
Derudover er en gennemgang af klubbens udgiftsside nødvendig for ikke, at fortsætte med årlige
underskud.

John T. Pedersen

