
 
Generalforsamling i Hillerød Brugshunde Klub 

Torsdag den 16. april 2015 klokken 20.00 

Formandens beretning 
 

Så er der gået endnu et år i Hillerød Brugshundeklub. Der har været store og små 

begivenheder, men først og fremmest har vi haft glæde af en masse dejlige hunde og deres 

førere. 

 

Sidste efterår fejrede vi klubbens 25 års jubilæum med et, synes vi selv, brag af en fest. Vi 

festede nærmest hele dagen, først med hundene om eftermiddagen og senere med en fest 

for de to-benede medlemmer. Den meget alternative forhindringsbane hundene skulle 

gennemføre fik stor ros og mange, både hunde og ejere, fik prøvet noget helt nyt sammen. 

Festen om aftenen med varmrøget laks, helstegt pattegris, lækre kager til dessert og diverse 

underholdning var også en succes. Stor tak til alle dem der var med til at arrangere både 

eftermiddag og aften. 

 

Som altid har vi haft travlt med at holde både klubhus og banerne og området omkring os. 

Vores arbejdsdage er en vigtig del af at få lavet de mange praktiske ting der følger med 

”hus og have”. 

 

Klubben har i år foretaget en del større investeringer. Vi har skiftet alarmen ud med en ny 

og mere sikker model. Som årene er gået var den gamle adgangskode efterhånden ved at 

være kendt af hver anden borger i Hillerød og omegn…  

Så har vi endelig fået de agilityforhindringer vi bestilte for længe siden. Det betyder at alle 

feltforhindringerne nu er letvægtsmodeller, og de nye spring er også lette at flytte rund på 

og nemme at stille op. 

I forbindelse med at vi fik de nye forhindringer, er der blevet sat hylder op hele vejen rundt 

i skuret, hvilket har medført en meget bedre udnyttelse af pladsen. Der mangler lige det 

allersidste, som bliver lavet på næste arbejdsdag – lørdag den 18. april kl. 10-14. 

 

I forårs- og efterårssæsonen har vi som altid mange forskellige hold, som der er flot 

tilslutning til. I år havde vi for 5. gang et fælles vinterhold. Det bliver mere og mere 

populært og denne vinter var der et rekordstortantal deltagere, nemlig 42. Det kan 

selvfølgelig kun lade sig gøre at have så stort et hold, fordi der er tilpas mange instruktører 

der gider møde op hver uge, uanset sne og frost, og undervise de mange hundeejere. Jeg er 

sikker på at vinterholdet dukker op igen næste vinter. 

 

Afslutningsvis vil jeg sige en stor tak til alle klubbens instruktører der ligger et stort og 

ulønnet arbejde i at undervise på de forskellige hold. Uden dem var der ingen hundeklub.  

Tak til bestyrelsen der sørger for at holde klubben kørende og som finder sig i at holde 

møder på mærkelige tidspunkter, så vi også kan nå at undervise på diverse hold. 

Også en tak til alle de af vores medlemmer der støtter op om klubben og deltager i de 

forskellige opgaver der er i en klub som vores.  Uden Jeres hjælp gik det ikke.  

 

Bente Hedberg, april 2015. 


