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Hermed sommerhilsener og nyheder fra bestyrelsen efter et langt og koldt forår. 

Referaterne for bestyrelsesmøder i april og maj kan I læse på hjemmesiden. Men som sædvanlig gemmer 

der sig bag referatet mange overvejelser, diskussioner og konkrete planlægningsaktiviteter fra bestyrelses 

og udvalgenes side.  

Siden sidst har klubben overstået 2 af året største pejlemærker – aktivitetsdagen og agilitystævnet. 

Aktivitetsudvalget og bestyrelsen sørgede for en vellykket afvikling af klubbens arbejdsdag i slutningen af 

april.  Mere end 24 arbejdsparate medlemmer 

mødte op og efter at være blevet godt 

beværtet med kaffe og brød, smøg de ærmerne 

op og gik i gang med at arbejde. Flid, 

munterhed og en stor del ekspertise kom til 

udtryk i løbet af dagen. Og resultatet var et 

skinnende rent klubhus, en rydelig 

udenomsplads og en ny-renoveret flagstang. 

Arbejdet har fortsat lige så stille siden hen med 

maling af flagstangen og nye springbrætter. 

Lige før sommerferien sørgede Jens Henrik og 

Svend Erik for en ”ekstrem makeover” af 

containeren til vores træningsudstyr.  

Tak til alle, der har været med til at gøre klubhuset og omgivelserne indbydende. 

Planlægningen af agility-stævnet i forbindelse med dyrskuet foregik støt hen over hele foråret - i trænerne 

Svend Erik, Konrad og Helges erfarne hænder.  Det var 2 gode og vindblæste dage med tilfredse deltagere. 

Og et skiftende publikum blev lidt klogere på hundearbejdet takket være Konrads kyndige kommentarer 

over anlægget. Som sædvanligt var der mange hjælpere fra klubben, både på og bag ved banen, der fik 

dagen til at køre efter planen. 

Træningsudvalget fik trænerne samlet til årets første trænermøde. Desværre var det ikke alle, der kunne 

være til stede, men det udelukkede ikke en fornuftig drøftelse af flere vigtige emner. Bl.a. anvendelse af 

Conventus, (et tilmeldings- og registrerings program pålagt foreninger i Lemvig kommune), en omrokering 

af trænere og hold, udvikling af hjemmesiden og facebook og etiske regler i forhold til træning. 

Til orientering: 

 C-holdet er blevet sat i bero indtil videre. 

 Kris, John J og hjælpetræner Dorthe træner aprils hvalpehold.  

 Jens Henrik og Christina A træner stabiliseringshold.  

 Jens Henrik og Dianna arbejder med en nyt hold – C-begyndere.  



 John Sørensen arbejder med B-holdet.  

 A og E træner sammen efter aftale.  

 På agilitybanen er det forsat 3 trænere, Konrad, Svend Erik og Helge.  

Infoudvalget arbejder målrettet med den nye hjemmeside, som ventes at kunne testes i august. Helge, 

Irena og Christina R er ved at få lagt sidste hånd på hjemmesidens grundeliggende struktur og funktioner, 

før Christina A og Lars Erik tager fat på det egentlige indhold. Facebook-medlemmerne er fortsat vokset. 

Der nu på 54 medlemmer. Siden bliver brugt til en blanding af hurtige kommentarer, spørgsmål og 

orienteringer - og tonen er fornuftig. 

Af rene bestyrelsesaktiviteter kan der nævnes, at der undersøges låne- og tilskudsmuligheder til en 

omfattende renovering af klubhuset og diverse redskaber. Efter et møde med Philip Plestner fra 

Landorganisationens Initiativfond, ansøgte bestyrelsen om penge fra fondet. Lige før sommerferien fik vi at 

vide, at det ansøgte beløb er blevet bevilget som lån. Betingelserne for lånet er endnu ukendte, men 

”yderste gunstige” efter fondets eget udsagn. Vi venter selvfølgelig på at høre mere. I mellemtiden er vi 

aktivt i gang med at søge tilskudsmuligheder fra diverse fond. I disse dage lægger vi sidste hånd på en 

ansøgning til Nordea- og Tuborg-fonden.   

På træningsbanen kom et nyt hvalpehold i gang i april og viser sig som altid at være en spændende 

blanding af charmetrolde, banditter, udfarende og sky hvalpe – ja, nogle gange findes alle træk i samme 

hund. Hvalpeholdet fra januar er nu afviklet, og en del har valgt at fortsætte med agility og på 

stabiliseringsholdet. I august er der opstart på et nyt hold.  

Konkurrencesæsonen fortsætter efter sommerferien, og i weekenderne farer en lille håndful af vores 

hundeførere af sted til endnu en prøve, der kræver gode nerver og godt hundearbejde. Godt gået alle 

sammen! 

Af det vi kan glæde os til efter sommerferien, kan nævnes muligheden for en 

fællestræningsdag/aktivitetsdag for medlemmer. Idéen bygger på erfaringer fra træningsweekenden, der 

blev afholdt i foråret, og et lille udvalg er blevet dannet til den yderligere planlægning. 

Ja, året går – men det har taget lige lovlig lang tid at opleve de varme sommerdage, som vi nu nyder.  

Bestyrelsen ønsker alle en god og sikker ferie, og vi glæder os til at hilse på jer igen efter sommerferien. 

 

Sommer hilsener 

Bestyrelsen  

 


