Formandens beretning 2018/2019
I den forgangne periode har der ikke været ændringer i bemandingen af Bestyrelsen,
hvilket har betydet at vi har haft et rigtig godt samarbejde, da vi alle kender årets
gang, og måden vi har kørt det på. Det har givet ro på bagsmækken i vores arbejde.
Bestyrelsen har afholdt møder med ca.2 måneders mellemrum, og hvor vi i det
forgangne år, også har haft inviteret suppleanter til bestyrelsesmøderne, for at forøge
viden om bestyrelsesarbejdet.
Merete og Kim meddelte at de ønskede at udtræde af udstillingsudvalget, hvilket har
medført at vi har søgt efter nye medlemmer til udvalget. Heldigvis er det skifte gået
ud over alle forventninger, idet Kristine Schoubye og Kristine Henningsen er indtrådt
i udvalget, fra henholdsvis den Jydske og Sjællandske side. Udvalget er allerede
kommet godt i gang, og Janni der jo fortsætter i udvalget har heldigvis mange års
viden om opgaverne, som gør at Bestyrelsen har fuld tillid til det fortsatte arbejde.
I forbindelse med kassererens og næstformandens udtræden af Udstillingsudvalget,
har bestyrelsen i efteråret haft en række drøftelser omkring måden vi fremadrettet
skal kommunikere med udstillingsudvalget omkring økonomien og beslutninger.
Der ligger nu udformet beskrivelser af opgavefordelingen mellem Bestyrelsen og
udstillingsudvalget, som i december er godkendt af både Bestyrelsen og
Udstillingsudvalget.
Udstillingsudvalget er kommet godt fra start, og der foregår en masse planlægning
frem mod vores sommershow, men også på sponsorudvalget side forsøger
udstillingsudvalget at løfte ”barren” for hvordan der arbejdes, så vi får flere
sponsorater til vores udstillinger. Særligt gaveregnen ved Mejrup var overvældende,
så det er meget tydeligt at der er kommet nye kræfter.
Vores kasserer Kim Nielsen, har desuden meddelt at han ikke ønsker at genopstille til
Bestyrelsen. Mette Pajor har ligeledes meddelt at hun ikke genopstiller som menigt
bestyrelsesmedlem. Der skal lyde stor anerkendelse og ros til Kim, for hans
kassererpost og bestyrelsesarbejde igennem de mange år. At klubben i dag står med
tæt på 100.000 kr i kassebeholdning, skyldes i særdeleshed en ualmindelig dygtig
kasserer, der har været rigtig dygtig til at passe på vores penge. Derfor er det
selvfølgelig med vemod at vi skal sige farvel til Kim som kasserer.
Ved den kommende Generalforsamling har vi altså 3 bestyrelsesmedlemmer der
fortsætter, nemlig Sanne, Merete og Mette Louise. Det er så op til
generalforsamlingen at vælge 2 nye bestyrelsesmedlemmer til Bestyrelsen. Skulle der
ikke kunne vælges 2 nye medlemmer, kan bestyrelsen ifølge reglerne fortsætte med 3
medlemmer, og så kan vi supplere bestyrelsen op, hvis der i perioden skulle vise sig

at komme interesserede. Det er naturligvis et håb at der møder så mange medlemmer
op som muligt, og at vi får suppleret bestyrelsen op til 5.
Bestyrelsen har i perioden haft fokus på drift. Merete har som webmaster haft særligt
fokus på at opdatere den lukkede del af vores hjemmeside – den der kræver log-on, er
fuldt opdateret. Vi kan derfor varmt anbefale at man går ind på siden og lige løber
fanebladene igennem, da der ligger ualmindelig mange beskrivelser der kan hjælpe
Jer medlemmer med mange spørgsmål, og generel viden.
I den kommende periode vil vi forsøge at gøre lidt mere ved klubbens lukkede og
åbne FB side.
Bestyrelsen arbejder stadig med et temamøde for opdrættere, samt en ny DKK hvalpe
kampagne til FB. Desuden arbejder vi på at beskrive mange af de opgaver der ligger i
bestyrelsen, som gør det nemmere for fremtidige Bestyrelser, - at vi ikke taber al
viden på gulvet, når bestyrelsesmedlemmer fratræder.
Vi har i årets løb fået 3 anmodninger om at gå dommer-aspirant for vores race. Vi har
bakket op om alle ansøgninger, - men har fået tilbagemelding fra DKK om at enkelte
ansøgere skal gøre deres nuværende racer færdige, før de kan gå i gang med vores
race. Vi har efterfølgende talt med dem, - og de fastholder deres ansøgninger, og
afventer at blive færdige med de racer de pt. går dommeraspirant på. Det er med stor
glæde at vi stadig kan notere os opbakning blandt dommere til at uddanne sig i vores
race.

Klubbens tal for registrering/Import 2011-2018 ser således ud :
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

73/7
63/7
46/5
132/6
88/14
103/10
110/15
59/6

Registreret hvalpekuld ser således ud:
2018
2017
2016
2015
2014

13 kuld
14 kuld
8 kuld
18 kuld
14 kuld

Der er egentlig ikke så meget at sige til tallene, udover at de stort set ser ud som i
2017. Der er ingen væsentlige ændringer hverken i antal kuld, hvalpe eller import.
Som formand for vores raceklub, er der et par ting jeg særligt har bemærket her de
sidste par år i forbindelse med afholdelse af udstillinger.
Den ene ting er, at jeg tænker vi bliver nødt til at være mere opmærksomme på at
opdrage vores hvalpekøbere, til at få socialiseret og opdraget deres hundebasser. Der
har været nogle situationer, hvor vores hunde har reageret på hinanden eller på
dommerne. Det er simpelthen en udvikling vi med alle kræfter skal forsøge at vende.
Jeg må insistere på, at vi sætter ind på alle de måder vi kan, så vi bevarer vores races
ry og rygte.
Den anden ting jeg har registreret, er at vores inviterede dommere & racespecialister
de sidste par år, har følt anledning til at rose vores standard i Danmark, som værende
førende i Europa. Den føring er vi ikke kommet sovende til, - der står meget seriøse
opdrættere og stort forarbejde i den udvikling. Jeg kan derfor kun varmt anbefale at vi
fremadrettet holder vores nuværende fokus på både eksteriør og sundhed.
Sundhed er noget som DKK forholder sig stærkere og stærkere til. Jeg tror vi i de
kommende år, skal forvente en stigning i antal hunde der diskvalificeres på
udstillinger på grund af sundhed. Jeg vil derfor indskærpe at vi alle fortsætter vores
fokus på sundhed. DKK har før udtalt at de ikke føler sig for pæne til at forbyde
racer, der udvikler sig uhensigtsmæssigt. Så langt kommer vi aldrig, men vi skal dog
tage det som et signal om at sundhed tæller højere end eksteriør.
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