Formandsberetning 2017
Så er det blevet tid til en ny beretning om året der gik.
Bestyrelsen har måttet sige farvel til Christina Berentzino, der af personlige årsager har måttet
trække sig efter hun har fået sat sin afløser godt i gang. Malene Frost Høier Olsen har beredvilligt
overtaget sekretær- og webmaster posten.
Tak for indsatsen Christina og tak Malene fordi du tog over.
Det har været året, hvor "Tordenskjolds soldater" har været på arbejde. Med det mener jeg, at der
kun har været ganske få arbejdende udvalgsmedlemmer og stor tak til dem - ingen nævnt ingen
glemt.
Jeg vil dog nævne, at klubben har fået et nyt udvalg til en fremstormende aktivitet blandt alle typer
hundeførere. Et Nosework udvalg bestående af Johanna Allanach, der så har forladt rally udvalget.
Johanna vil arrangere nogle officielle Nosework konkurrencer senere på året.
Der har tidligere på året været afholdt klubmesterskab i HTM og Freestyle
Senest er der afviklet klubmesterskaber i lydighed, rallylydighed, agility og udstilling på Dansk
Hundeskoles arealer i Vor Frue ved Roskilde. Det skal bestemt nævnes, at det er et super areal til
sådan et arrangement og en stor tak til stedets faste brugere for servering af mad og drikke.
Det er desværre ikke lykkedes at få afviklet hyrdemesterskaber 2017. Det skyldes mest, at
interessen for at hyrde i klubregi er faldet, og udvalget er blevet decimeret i takt med dette.
Omplacering af hunde varetages stadigt af Pia Bergenholz på bedste vis.
Meget mod vores vilje har bestyrelsen på flere møder drøftet og måttet beslutte, at hvert andet
klubblad udkommer som nyhedsbrev via mail (tilmeld Jer venligst via hjemmesiden). Dette skyldes
dels de store porto omkostninger og dels, at der ikke længere er noget bladudvalg.
Mette Nielsen har beredvilligt fået redigeret og udsendt klubbladet til nu, men ????
Klubbens økonomi har ikke bedret sig siden sidste år og vil naturligvis fortsat have bestyrelsens
bevågenhed. Se venligst regnskabet.

Der skal ikke lægges skjul på, at den manglende medlemsinteresse for aktiv deltagelse i
foreningens arbejde via udvalgsmedlemskab kræver større indsats fra bestyrelsen. En indsats der
ikke kan forventes at vedblive med et aktivitetsniveau som hidtil. Nogle af aktiviteterne må så
lægges i mølpose. Der må de blive til der kommer medlemmer med interesse for igen at pleje dem.
For mit eget vedkommende har jeg gennem nogen tid følt, at mit energiniveau på nuværende
tidspunkt ikke længere strækker til at fortsætte i bestyrelsen. Jeg har derfor valgt at trække mig ud
af bestyrelsen til førstkommende generalforsamlings afslutning, som jeg desværre ikke kan deltage
i. Jeg håber på det bestemteste, at der blandt Jer medlemmer findes nogen som fremover både
kan og vil trække i arbejdstøjet til klubbens bedste.
Tak fordi jeg måtte være med og tak for godt samarbejde med bestyrelse og udvalg.
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