Marts, 2013
Kære medlemmer
Bestyrelsens aktiviteter i den seneste tid har været præget af møder med Dch, landsorganisationen. I Kreds
2, som Dch-Lemvig tilhører, blev der afholdt generalforsamling i Herning og kredsrådsmøde i Holstebro.
Møderne omhandlede punkter vedrørende organisationen på kreds- og lokalplan og punkter, som skulle
behandles og afgøres på landsmødet i Fredericia den 16/3. Heriblandt spørgsmålet om rullende kontingent
og diskussionen om anvendelsen af Initiativfonden, som stiller lånemuligheder til rådighed for
lokaleforeningerne. Referatet kan læses i kommende DcH-blade.
På lokalt plan har der også været mødeaktivitet. Infoudvalget afholdt sit første møde i år. På mødet blev de
første løse tanker om klubbens kommunikationsstrategier luftet.
Først med udvikling af hjemmesiden som omdrejningspunkt. Hvad vil vi med hjemmesiden? Hvordan kan
hjemmesiden gøre klubben mere synligt? Hvordan oplever brugerne hjemmesiden? I den forbindelse er
medlemmerne blevet bedt om at bidrage med deres kommentarer. Flere har meldt tilbage, og vi tager
fortsat gerne imod kommentarer og forslag.
Dernæst hvordan Facebooks muligheder kan bruges, i hvilket omfang og til hvilket formål. Mediet er ikke
nyt, men bestyrelsen og infoudvalget ser med interesse på, hvordan Facebook-gruppen kan bruges til at
understøtte klubbens fællesskab (et af bestyrelsens fokusområder) og klubbens synliggørelse både for
omverdenen og for medlemmerne.
Siden det første møde er antallet af medlemmer på Facebook vokset støt til 38 – et flot antal givet klubbens
antal medlemmer (61?). Tanja Olsen og Dianna Damgaard har bidraget med fine billeder, der fungerer
som blikfang og omdrejnings punkt for kommentarer og ”likes”. Kom med jeres bidrag og vær med til at
udvikle gruppen til et aktivt forum.
Endnu et udvalg har været aktivt i den sidste tid. Et ad hoc udvalg for planlægning af en fælles
træningsweekend blev dannet på generalforsamlingen efter forslag fra Arne Bank. Udvalget bestod af
Susanne Bank, Dianna Damgaard og Olav Møller og planlægning forgik i hæsblæsende fart over seks uger.
Hjulpet af træningsindslag fra Preben (lydighed) og Inger Dorthe (dog dancing) og på trods af megen
usikkerhed i forhold til både tilmeldinger og indhold, lykkedes det at koordinere en weekend, som
deltagerne kunne betegne som en succes.
Set fra bestyrelsessynspunkt er udvalgets arbejde et vigtigt grundlag for videreudviklingen af en
spændende idé. Væsentlige erfaringer for både bestyrelsen og udvalget er blevet gjort – erfaringer som der
kan bygges videre på i fremtiden. En stor tak til alle involverede.
Til sidst, nogle praktiske detaljer:



Efter påske går mange hold over til aftentræning – hør nærmere fra jeres trænere om nye
mødetidspunkter gælder for netop jeres hold.
Der er standerhejsning onsdag den 3. april kl.19.30, hvor der kan købes pølser m.m. Kom og vær
med til lidt forårshygge. (Godt vejr er bestilt.)





Klubbens årlige arbejdsdag finder sted lørdag den 20. april. Mange opgaver, både store og små,
venter. Meld jer til dagen på seddelen i klubhuset eller gennem jeres træner.
Nøglen til bommen kan fås mod depositum ved henvendelse til Kris Thestrup (kris@dch-lemvig.dk)
Næste bestyrelsesmøde: den 8. april. Forslag til behandling er meget velkomne.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

