Formandens beretning
Sidste år blev min beretning meget lang, idet den dækkede hele perioden
mellem generalforsamlingerne, og da vi først holdt sidste års
generalforsamling i september, var der meget at fortælle om. Helt modsat i
år, hvor der kun lige er gået lidt over et halvt år, siden vi sidst var samlet i
denne anledning.
Selv om vi har levet med nedlukninger og mange forskellige restriktioner, har
Hundeklubben ikke bare overlevet, men er kommet godt igennem corona, og vi har pt. en klub
med flere medlemmer end nogen sinde før. Der er sammenlagt 4 ledige pladser denne sæson, og
vi har flere hold som har taget ekstra hunde ind. Som I måske har hørt, har mange mennesker
brugt corona til at anskaffe sig en hundehvalp. Det kan vi også mærke her i klubben, og selv om vi
har udvidet hvalpeholdet fra 12 til 20 hvalpe, har der været efterspørgsel fra rigtigt mange flere
hvalpeejere, som vi desværre har været nødt til at afvise.
Vi fik gennemført en efterårssæson uden de store problemer. En del hold valgte at undlade
teori/hygge i klubhuset, resten sprittede af efter sig. I den anledning vil jeg gerne takke Dorte
(Malika), som utrætteligt har sprittet alle fælles kontaktflader af, hver eneste dag der har været
træning i klubben. Både i hele efterårssæsonen, i vintersæsonen og stadig her i forårssæsonen.
Apropos vintersæson, så fik den en brat afslutning, da forsamlingsforbuddet blev sat ned til 5
personer. Vi vurderede, at det ville blive umuligt at gennemføre træning på et fornuftigt grundlag.
Derfor havde vi også en usædvanlig lang pause i træningen, førend vi endelig kunne starte en
forårssæson op, som heldigvis kan gennemføres på næsten normale betingelser – dog uden brug
af klubhus. Men vi har fundet ud af, at man sagtens kan holde teori ude på træningspladsen. Og så
lærer man også at fatte sig i korthed, især når det blæser eller bare er ”hunde”koldt, som det ofte
har været i år.
Listen over diverse aflysninger pga. corona er lige så lang som alle andre steder, så det vil jeg ikke
trætte jer med. Vi regner med at komme stærkt igen med både arbejdsdage, instruktørkurser og
fester når tiden er til det.
Klubbens baner var blevet godt slidte i løbet efteråret og især vinteren, så bestyrelsen har
besluttet, at vi hen over hele forår og sommer vil bruge ekstra kræfter, og penge, på at få dem op
på det bedst mulige niveau. De bliver jo brugt meget, og det skal græsset helst kunne holde til.
Som altid kan al den hundetræning kan kun lade sig gøre, fordi vi har mange gode og erfarne
instruktører i klubben, som brænder for at give den bedste undervisning til vores medlemmer. Vi
har i øjeblikket nogle instruktører på hhv. syge- og barselsorlov, men heldigvis har vi også fået nye
instruktører.
Som lovet blev det en forholdsvis kort beretning, og til sidst vil jeg bare sige tak til bestyrelsen, og
en stor tak til alle vores dygtige og dedikerede instruktører.

Bente Hedberg, den 28. april 2021

