Bestyrelsens beretning 2017:
Vi er her ved årets slutning 66 medlemmer og jeg synes vi har et godt
kammeratskab i vores lille forening, et kammeratskab som vi skal værne om.

Ud over hundene, bliver vi alle en del af et større fællesskab på godt og ondt,
og i år har vi oplevet en del sørgeligt, som berører os alle dybt.
Henning og Jonna, mister Stine (deres barnebarn) – Henning Blodprop.
Hans Rasmussen, død.
Heidi, mister hendes mand.
Jytte, Peter får et hjertestop.

Der er i år afholdt 4 bestyrelsesmøder.
I foråret fik klubben en Hvalpebane og der er kommet lys på banen foran klubhuset. Tak
til Torben for at sponsere lysmasterne og kæmpe tak til Thomas og Jønne for jeres
utrættelige indsats med at etablere begge dele.
Vi har desværre været udsat for hærværk i løbet af sommeren og klubhuset er endeligt
langt om længe tilbage i den stand som det havde før hærværket.
Aktivitet & Kantine:
Der har været udflugt med hvalpe og begynderholdet til Hellevad Hundesvømmehal
Sommerfesten blev desværre aflyst i år pga. manglende tilmelding – til gengæld var
sommerafslutningen rigtig god.
Konsulentaften er afholdt 9/11 og forløb rigtig godt, skønt få deltagere.
Klubfest – rolig aften i god ånd.
Julegåtur – også en hyggelig dag.
Rally: Der har været lidt udfordring i forhold til fast og kontinuerlig
Træningsdag, bla. på grund af til Lars’ arbejdstider, men det løste sig ved, at Henny påtog
sig træningen, hver anden weekend.
Der har været afholdt en Rallykonkurrence ved Kolding storcenter igen i år, med 66
gennemløb. Der var besøg af TV syd på dagen.
Lars har meddelt bestyrelsen at han ønsker at flytte sit medlemskab til DcH Kolding pr. 1.
januar, Lars har i den nye forening spurgt om de vil lægge navn til stævnet v/Kolding
Storcenter, det har de takket ja til – så det bliver fremadrettet et Kolding-arrangement.
Konkurrence: Venskabskonkurrence – kun 1, afholdt af Kolding, ikke den store succes
men en hyggelig, om end sjaskvåd dag – vi fik dog et par vindere på dagen.

I C-klassen deltog Annette & Kenzo (4. 99,05) og Jens & Dixie (3. 116,5). I B deltog
Henny & Bertram (1. 145,9) I Rally åben deltog Jytte & Gaia (1. 76) – Vandrepokalen gik
til Kolding. Henvendelse fra Lars Rasmussen i Fredericia, de ønsker at komme tilbage i
Venskabsturneringen fra 2018.
Dan blev igen i år udtaget til DM i SPH – desværre kunne han ikke deltage på dagen.
Klubmesterskab med hele 5 i DcH program: C 1. Annette & Kenzo. B 1. Henny & Bertram,
2. Henning & Humle, 3, Torben & Funny, 4. Pia & Coco. Henning blev Årets Klubmester.
Og 4 i Rally: 1. Jytte & Gaia, 2. Henny & Asta, 3. Henny & Bertram, 4. Ana & Lua.
Instruktørerne: Vi er 5/6 aktive instruktører i foreningen, vi kan sagtens bruge nogle
flere. Vi har været på fælles kursus i Horsens ved Maja B. Bruus – Emnet: Reaktiv adfærd
hos hunde, som kan skyldes angst, stress, frustration eller aggressivitet. Det var en god
og lærerig dag.
Der er afholdt 1½ trænermøde i år
Klikker hvalpehold er afsluttet og de 3 ekvipager har alle valgt at fortsætte på vores alm.
klikkerhold – vi er pt. 8 (9) på holdet.
IPO hold – afholdt møde med IPO holdet som Bruno bla træner på – det er aftalt at de
træner hver anden lørdag 9/12 + 23/12. Forventet nye medlemmer til næste år.
Klubben har Hvalpehold, Begynderhold, Familiehold, Næsesjovshold, Konkurrencehold,
Rallyhold, Klikkerhold og IPO hold – Vi har forsøgt at oprette et Hundeførerkort hold, dette
er ikke lykkedes, måske vi prøver igen men det kræver nok en Instruktør eller to mere end
vi er nu.
Areal: Græsklippere – det har fungeret godt og bestyrelsen er taknemmelige for at nogen
vil påtage sig tjansen. Der er pt. 5 på listen og håbet er at der melder sig et par stykker
mere. Jo flere der er, jo længere tid imellem.
Arbejdsdage – der har ingen planlagte arbejdsdage været i år - bare rolig det ændrer vi
til næste år ☺
P-plads, besluttet at etablere. Firmaet er bestilt, vejret skal så lige arte sig.
Jeg vil slutte af med på bestyrelsens vegne at takke alle vores ILDSJÆLE, både
medlemmer og ikke medlemmer, for et godt samarbejde i 2017, jeg håber
virkelig at alle er ved godt mod og lige så velvillige til næste år – for…. Som
jeg altid siger, uden jer ingen CcH.
f. bestyrelsen
Nanna Schmidt – formand.

