Formandens beretning 2017
2017 har været et år hvor der er sket forandringer det har ligeledes været et år med udfordringer på i sær
agility siden med manglende ressourcer.
Der er i 2017 sket en lille nedgang i antal medlemmer fra 234 medlemmer i 2016 til 210 medlemmer i 2017.
Klubben ligger som den 5 største klub på landsplan dette syntes jeg godt vi kan være super stolte over.
Der er i 2017 levet afholdt 3 vellykkede konkurrencer i klubben. Der er blevet afholdt en
lydighedskonkurrence i C-B-A og en klubkonkurrence og en landsdækkende agility konkurrence
Vi har i 2017 haft hundeførere ude i konkurrence i klasserne C, E og i Agility.
Stor tillykke til jer alle
Vi har i 2017 også haft nogle hundeførere med til DM, her skal nævnes Sara Saron i agility ( 3 plads) og
Klaus Osterhoff i Agility. Og Kurt i E.
I 2017 har vi 3 træner aspiranter der har færdiggjort deres træneruddannelse. Dette er Gitte Fredenhardt,
Ulrik Christensen, og Lone Jakobsen
Desværre har nogle træner også valgt at stoppe i klubben. (Poul)
Der har været et par arbejdsdage i klubben i 2017, hvor der er blevet udført alm vedligeholdsarbejde i
klubhus og på træningsarealer.
Der er 2017 også igangsat projekt vedr lys på banerne, nu er tilladelsen endelig kommet i hus, og vi er
begyndt at søge midler til projektet, og vi har fået de første 50.000 kr fra Syd energi, samt sponsering af alt
beton til projektet, af anonym firma.
I 2017 har der i klubben været afholdt et foredrag med en dyrlæge der har været og fortælle om ernæring
og fodring og hvor vigtigt dette er i forbindelse med generalforsamlingen for 2016. Derudover har der
været afholdt grill aften.
En stor tak til alle der har ydet en indsats i DCH varde. Takker bestyrelse, trænere og diverse udvalg for et
godt og spændende år.

