Formandsberetning for 2015
I beretningen for 2015 kan jeg gøre rede for et år, hvor nøgleordet har været investering.
Den store investering fandt sted allerede i foråret, hvor DM i Nordisk blev afviklet fra den 25.-27. april.
Betydelig meget tid og energi og blev investeret på et niveau, som mig bekendt, ikke er set før i DcH
Lemvig. Vi gik i gang med en kæmpe opgave, og der var mange usikkerhedsmomenter og bekymringer, som
alligevel ikke fik lov til styre slagets gang. Resultatet kan klubben kun være stolt af. Positive
tilbagemeldinger, pæne omtaler indenfor DcH’s regi, en mere synlig profil i det lokale samfund og en
forstærket tro på vores egen kunnen er en del af investeringens afkast. Et lille plus på regnskabet gjorde
heller ikke ondt.
En måned senere skulle klubbens medlemmer igen samles omkring noget, som efter udsagn er blevet et
tilløbsstykke - agilitykonkurrencen ved dyrskuet. Her kan vi efterhånden prale af en vis rutine, og i år kunne
vi desuden stille et stort telt op, købt med penge fra VM i Nordisk. Teltet var en fin ramme for både vores
fælles samvær og for opbevaring af weekendens forsyninger og redskaber, og weekenden blev afviklet med
energi og begejstring under Konrads og Svend Eriks kompetente ledelse.
Alle kunne glæde sig til en sommerferie, hvor batterierne kunne lades op. Efteråret pegede nemlig på
endnu flere opgaver. Allerede i september gjorde klubben sig synlig igen med en opvisning til støtte for en
af vores sponsorer, Kennel Maj. Her var det Dianna og Ilse, som trådte til. De fik samling på en flok
hundeførere, der hurtigt var klar til at vise hvad de kunne inden for agility, rally og lydighed. Det var dejligt
at kunne følge med på facebook, når man nu ikke selv kunne være med. Tak til de hundeførere, der stillede
op og repræsenterede klubben på bedste vis.
Kort tid efter begyndte optakten til endnu en stor opgave: Indhegning af agilitybanen og opsætning af
lysmaster. Agilitybanen har i længere tid har været en torn i øjet, og behovet for ordentligt lys ved banen
og klubhuset er også et sikkerhedsspørgsmål. Der var udsigt til mange timer med fysisk hårdt arbejde.
Heldigvis var mange klar til at smøge ærmerne op, og arbejdsdagen i oktober var præget af godt humør,
målrettethed og muskelkraft. Resultatet var til at se og føle på ved slutningen af dagen, og arbejdet er
fortsat støt sidenhen. Der blev støbt, indhegningsnet blev rullet ud, og låger mellem banerne sat op. Med
masterne endeligt på plads kunne belysningen af træningsbanen, trapperne og parkeringsområdet også
gøres færdig. Værdien af det kunne vi mærke i de mørke måneder, hvor træningen nu kan foregå om
aftenen på en godt oplyst træningsbane, og hvor sikkerheden på trapperne og omkring klubhuset nu er i
top. Meget kan vi selv i DcH Lemvig, og meget har vi gjort, men der skulle fagpersoner til omkring elledningerne, og det har ikke været en billig omgang. Investeringsværdien kan vi ikke være i tvivl om, når det
understøtter træningsaktiviteter og sikkerhed.
Oktober måned er også den måned hvor venskabskonkurrencen mellem Holstebro, Ringkøbing, Skjern og
Lemvig blev afviklet, og i 2015 skulle det foregå i Lemvig. Igen blev der trukket på vores medlemmer for
hjælp til mange forskellige opgaver, og Jens Henrik og Svend Erik, klubbens konkurrenceledere, sørgede for
endnu en god dag på DcH Lemvigs bane.
I november afholdt vi vores traditionelle årsfest - altid en hyggelig aften, og efter et år med usædvanlig
mange gæster, var der brug for at vi endelig kunne være os selv og dyrke vores fællesskab. Senere på
måneden afholdt vi vores skovtur med de firbenede, og bagefter kunne vi hygge os med æbleskiver og
gløgg.
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Året igennem har trænere og hundeførere mødt trofast op til hundetræning på klubbens forskellige hold.
Ved slutning af året var der tilmeldt:







7 på stabilisering
15 på skovhold
13 deltagere fordelt på E, A, B, C lydighedshold
18 på begynder- og øvet agilityhold
5 på rallyhold
37 hundehvalpe har deltaget i hvalpetræning i løbet af året.

Det er efterhånden almindeligt, at medlemmer deltager på mere end 1 hold/aktivitet i løbet af året. 4
hvalpehold er blevet afsluttet i løbet af året, og stabilisering, skovhold og i en vis grad agility har også
fungeret som indslusningshold for især unge hunde. Trykket er helt klart størst på hvalpeholdene, hvorfor
det har stor betydning for klubben, at vi kan tilbyde hvalpetræning med flere opstarter i løbet af året.
Som formand ser jeg tilbage på et år, hvor vi har prøvet noget nyt (Nordisk), gjort ønsker til virkelighed
(agilitybanen, belysning) og stadigvæk magtede at holde fast på de fleste af årets sædvanlige pejlemærker
(konkurrencer, fællesforetagende).
I 2016 ser jeg frem til et år, hvor klubben kan nyde godt af medlemmernes indsats for at forbedre klubbens
fysiske rammer for træning. Rammerne har måske aldrig været bedre, og de næste år regner vi med, at
udgifterne stort set vil begrænse sig til almindelig vedligeholdelse.
Men der er udfordringer forude for landsorganisationen og for vores lokale forening. Medlemstallene
falder. Det giver sig udslag i forhold til det beløb, som hver enkelt medlem skal betale til lands- og
kredsforeningen, et beløb, som vi er nødt til at sende videre til vores medlemmer. I den forbindelse er det
godt at vide, hvad vi som medlemmer får for vores kontingent. På landsplan anvendes pengene på
fællesforsikring, træneruddannelse, Dch´s forskellige hundetjenester (konsulent og eftersøgning) og
konkurrencer. Udgifterne bliver alle grundigt gransket i disse tider, og der bliver skåret, hvor der kan.
På lokalplan kan vi spørge, hvad der skal til for at tiltrække og beholde medlemmer, da det er
medlemmernes kontingenter, der gør opretholdelse og udvikling af Dch Lemvig mulig. Derfor skal 2016
fortsat være et år, hvor der investeres - på to fronter.
Vi skal fortsat udvikle vores kerneydelser, som er at være et samlingspunkt for hundeførere, der gerne vil
arbejde med deres hunde. Derfor er dygtiggørelsen af vores trænere vigtig, og kurser, der gør netop det, er
prioriteret. Jens Henrik og jeg gennemførte ”familiehundehold” træning i 2015, og vi slår
stabiliseringsholdet og skovholdet sammen til ”familiehundehold” som en naturlig følge af uddannelsen.
Klubbens agility-ildsjæle, Svend Erik og Konrad, yder en stor indsats for agilityhundeførerne hver onsdag og
torsdag. Og vi er så heldige at kunne låne en uddannet rallytræner fra DcH-Thyholm, Mette Olsen.
Velkommen til Mette! Trine Nørgaard Rosbjerg blev sendt af sted på træneruddannelse i år og vil fungere
som hjælpetræner (aspirant) på flere hold. Bestyrelsen er forsat interesseret i at høre fra medlemmer, der
kunne have interesse for at blive trænere. Og bestyrelsen håber stadig på, at flere trænere vil vælge at tage
et hvalpehold i år. Det er der hårdt brug for.
Derudover skal der være fokus på at gøre det, der skal til for, at vi som medlemmer trives og synes om at
blive medlemmer i DcH Lemvig. Vi skal investere i fællesskabet. Min opfordring til medlemmerne i år er at
blive ved med at være aktive på de store fællesopgaver, men også at arbejde på at dyrke fællesskabet
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omkring træningsaktiviteterne. I en travl hverdag, hvor hundetræning skal presses ind blandt andre
forpligtigelser, kan det være fristende at skynde sig afsted efter træning. Men den efterfølgende tid, hvor
der er er plads til hundesnak, munterhed og opmuntring – selvfølgelig over kaffe og kage, er godt givet ud.
Og er et vigtig element i at kunne trives i et fællesskab.
Bestyrelsen er altid åben for forslag og tager gerne imod medlemmers gode idéer og initiativer. Det kunne
også være, at du som medlem kan noget, som vi kunne have brug for. Måske har du hænderne skruet godt
på, eller er god til at arrangere fester, lave mad, bage gode kager, underholde – eller hvad, der ellers kunne
tænkes, at være brug for. Vi hører gerne fra jer.
Til sidst siger jeg tak for jeres indsats som medlemmer. Det viser sig i jeres villighed til at løfte de opgaver,
der er kommet i løbet af året. Tak til de mange, der lægger billeder, sjove historier o.l. på facebook, så man
kan følge med i, hvad der sker. En stor tak også til vores trænere, som knokler uge ind og ud. I år siger vi
farvel til 2 af vores flittige bestyrelsesmedlemmer, Eva, der var kassérer, og Ilse, der var sponsoransvarlig.
Tak for de mange timer I har brugt på klubbens vegne. Og til alle bestyrelsesmedlemmerne – jeg har altid
glædet mig over en aktiv og engageret bestyrelse, hvilket gør formandsgerningen til en fornøjelse.
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