Generalforsamling i Hillerød Brugshunde Klub
Torsdag den 14. april 2016 klokken 19.30
Formandens beretning
Hvert år når jeg skal til at skrive formandens beretning, synes jeg først at der vel ikke er
sket så meget det forgangne år. Og hvert år finder jeg så ud af, at der altid sker noget i
hundeklubben.
Sidste år i juni holdt vi, på medlemmernes opfordring, en fælles sommerafslutning for alle
hold. Der var mange tilmeldte, så vi gentager succesen igen år. Det bliver lørdag den 18.
juni kl. 16 eller kl. 18. Der kommer selvfølgelig mange flere oplysninger senere.
Heldigvis kan vi mødes på tværs af holdene på flere måder. En rigtig god måde at møde de
andre på, er - vores arbejdsdage. Vi holdt 2 sidste år, og vi holder selvfølgelig også en her i
foråret, nemlig lørdag den 14. maj kl. 10-13. Alle opfordres til at møde op og give en hånd
med.
Den åbne sommer- og vintertræning er endnu et sted, hvor man mødes og træner med de
andre fra klubben. Det har i mange år været Gert der har stået for det, og vi håber - og
regner med - at han også vil gøre det fremover.
I november måned, blev vi i klubben opfordret til at deltage i en Hundedag på Eghjorten,
naturlegepladsen. Det var en oplevelsesdag for både hunde og familie, og der var omkring
200 mennesker der mødte op, og vi fik en god snak med mange af dem. Jeg ved ikke om
det gav mange flere medlemmer til vores klub, men dem der var forbi vores stand, fik lov
til at prøve både agility, rally og næsearbejde, og vi fortalte om vores holdning til træning
og hunde. Vi var 5 instruktører og 3 medlemmer af klubben, der havde en hyggelig dag og
vi vil gerne være med igen, hvis det bliver aktuelt.
Vi har løbende gennem årene arbejdet på, at både vores klubhus og vores omgivelser,
bliver så brugervenlige og pæne som muligt. Senest er arealet lige foran hoveddøren lagt
om, så vi fremover kan slippe for at der står vand op til dørtrinet, når det har regnet.
Efterhånden var det et spørgsmål om tid, før end vandet kom til at stå over dørtrinet og
derved oversvømme klubhuset.
Gitte har for et par uger siden arrangeret en dag med hundesvømning i Frederikssund
Hundesvømmehal. Der var fuldt hus, og jeg har fået fortalt at dagen var en stor succes.
Hvis der er stemning for det, kan det være at Gitte kan lokkes til at lave endnu en tur.
Som altid vil jeg slutte af med at takke alle vores instruktører for deres store - og ulønnede
- arbejde. Vi har holdt mange forskellige kurser denne vinter. Så nu er alle instruktørerne
endnu bedre klædt på, til at undervise efter de nyeste principper og med endnu større viden
i bagagen.
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