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Arbejdsdag d. 16. sept. 2017
Den årlige arbejdsweekend blev i år holdt på en lørdag.
Over 10 arbejdsduelige og flittige m/k’er mødte op iført
arbejdstøj kl. 9 i dejlig sol, parat til at tage fat udendørs
og indendørs.
Der blev gået til den på en stilfærdig og hyggelig måde.
Nogle viste hvad der skulle laves og andre fulgte med og
gjorde sig nyttige. Der blev klippet og beskåret, fejet,
ryddet op og gjort rent både inde og ude. Stemningen var
rigtig god og alle nød øjensynligt at være med til at holde vores klubhus og træningsområde i god stand.
Ved 13-tiden var vi ved at være igennem dagens program og kunne slutte af med en lækker, fælles
frokost i rene og hyggelige omgivelser.
Det kan i aller højeste grad anbefales at prøve at være med, det er en god måde at blive en del af
fællesskabet!
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Medlemsmøde d. 9. sept. 2017
Efter en afkortet træning gik de fleste ind til
medlemsmøde. Det blev til et næsten fyldt
klubhus men med siddepladser til alle.
Dorthe (vores formand) bød velkommen og
lokkede dem som blev med kaffe og
hjemmebag.
Bestyrelsens oplæg til mødet var: Hvad skal der
til for at holde på medlemmerne? skal vi forny
os? skal vi holde fest / medlemssammenkomst?
Fornyelse: Skal træningen ændres? skal
træningstiden kortes ned?
Forslag fra medlemmerne:
Familietræning. Hold som ikke arbejder frem
mod konkurrence men hvor opgaven er at
stimulere hunden og gøre det sjovt for fører og
hund. Det kunne være med nosework, rally,
agility og lydighed.
Der kunne oprettes hold til hundekørekort som i nogle andre klubber.
Oprette et hygge-/kaffehold hvor det primært går ud på at have det rart sammen.
Variere den daglige træning med noget, der er helt anderledes. Det giver måske mere motivation blandt
medlemmerne. Det er prøvet på nogle hold med succes.
Oprette et børnehold for unge under 16.

Wagn Johansen (træningsleder) oplyser at med 3 konkurrencer om året er der begyndt at mangle
ringsekretærer. Er nogen interesseret vil Wagn gerne høre nærmere. Man behøver ikke at være
hundefører blot man har en bærbar PC og kan taste tekst ind i et regneark.
Skraldespanden ved parkeringspladsen er ikke blevet tømt længe. Der er rettet henvendelse til
kommunen uden resultat. Vi arbejder på sagen.
Vedrørende græsslåning blev der spurgt om der er blevet længere imellem klipningerne i år. Græsset
skal slåes en gang om ugen, men måske har det nogle gange været for vådt at køre.
Forslagene vil bestyrelsen arbejde videre med - og så kom der kaffe med hjemmebag.
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