
 

 

 
 

 

Kære medlemmer 

 

Disse linjer skrives her hvor spændingen om 

årets gaver er udløst og folk samles omkring 

herlighederne på julefrokostbordene rundt 

om i land og by. 

Inden længe vender vi årets sidste blad i 

kalenderen og tager fat på et helt nyt 

ubrugt år, spændende hvad 2016 må 

bringe til os. 

 

Årsskiftet betyder også at vi så småt tage 

hul på et nyt forenings år på Trundholm 

Mose hvor foreningen har hjemsted.  

 

Ligesom forrige år har bestyrelsen igennem 

året på bestyrelsens møder drøftet forenin-

gens fremtid og drøftet hvilke udfordringer 

fremtiden vil bringe. 

 

Jeg må som formand i den anledning atter 

indse at det tidligere har set noget lysere 

ud, vi har nu nået en stagnering i medlems-

tallet omkring de 80. 

 

Som de sidste par år har trænermanglen 

gjort sit til medlemsfaldet, vi var her i 2015 så 

heldige at Dennis Skov tog familiehunden 

op på mosen efter hans uddannelse med 

familiehunden som speciale blev vel over-

stået. 

Familehunden som erstatter vores traditio-

nelle kursushold, er en anderledes form for 

indlæring, de første erfaringer vi har gjort 

med familiehunden er positive, så der udby-

des her i januar et nyt hold for hvalpe og 

ung hunde, holdet trænes af Dennis og Ka-

rina, sidstnævnte har tidligere være træner 

hos os og trænede med Molly i efteråret, 

og har nu tilbudt sin hjælp hvilket vi er me-

get glade for.  

 

Som tidligere skal jeg heller ikke undlade her 

i dette nyhedsbrev at gøre opmærksom på 

at skulle du have interesse i at give en hånd 

med ifm, træningen, evt. blive træner så 

hører vi meget gerne fra dig. 
 

Jeg vil også lige benytte lejligheden til at 

hive den gode gamle traver frem omkring 

den måde vores forening drives på, nemlig 

ved frivillig ulønnet indsats, I der har mange 

år på bagen har sikkert hørt eller læst dette 

før, men der kommer hvert år nye til ligesom 

livets cyklus ændres for mange mennesker, 

måske er der nu blevet til at give en hånd 

med- 

 

I foreningens mere end 40 årige historie er  

der lagt masser af frivilligt arbejde i driften, 

det være trænere, bestyrelse, kantineda-

mer og mænd, folk der har vedligeholdt 

arealer, hus m.m. og ikke mindst har en 

masse medlemmer bidraget med deres 

gode humør og ildhu til at det sociale isæt 

altid har været på toppen og gør Odsher-

red civile Hundeførerforening til stedet hvor 

man føler sig hjemme og kommer gang ef-

ter gang med sine hunde. 

 

Samfundet har taget en drejning som bevir-

ker at folk har utroligt meget ”om ørene” i 

det daglige, denne tildens, måske sammen 

med finanskrisen, mærker vi også på mosen 

på forskellig vis, trænere ser sig nødsaget til 

at melde fra, søge orlov, det kniber med til-

gang af nye, hjælperstaben bliver ligeledes 

reduceret, begrebet ”Tordenskjolds solda-

ter” finder mere og mere anvendelse.  

Odsherred civile Hundeførerforening 
Nytårsbrev 2015-2016 



 

 

Der har tidligere været en tildens til at det 

brede sociale isæt begrænses til de enkelte 

hold o.s.v. tendenser vi har arbejdet med i 

2014 og forsat i 2015, heldigvis er det be-

gyndt at vende, hvilket også har været 

nødvendigt hvis vi ikke skal miste de kvalite-

ter foreningen er kendt for. 

 

Så kære medlemmer, hjælp den siddende 

bestyrelse med at få vendt ”bøtten” endnu 

mere her 2016 kom med jeres ideer, tips, 

tanker, ønsker, forslag, og ikke mindst nup 

en halv time eller mere efter træningen i 

klubhuset/på terrassen og hyg jer med de 

andre uanset hvad hold de går på.  

 

Mød op og deltag når der er arrangemen-

ter, f.eks. fiduskonkurrencen, arbejdsdage, 

julemærkemarch etc. på den måde kan vi 

måske få vendt skuden og igen sejle videre 

af den tidligere kendte kurs 

 

Overgangen til 2016 betyder udfyldelse af 

stamoplysninger for 2016, fremvisning af 

vaccinationsattest, forsikring og ikke mindst 

indbetaling af kontingent, disse formalia er 

gældende for alle nye som gamle medlem-

mer, på denne måde får vi hvert år opdate-

ret vores medlemsoplysninger. 

 

Fra årets start løber ”foreningshjulet” og 

starter med nytårstaflen søndag den 10. ja-

nuar, HUSK tilmelding via hjemmesiden eller 

til Jan på 2947 3152, træningsopstart i uge 

2, generalforsamlingen søndag den 30. ja-

nuar o.s.v. 
 

Bestyrelsen håber på at vi året 2016 vil op-

leve en flot opbakning fra jer medlemmer, 

såvel på træningsdagene, men også når 

der inviteres til andre aktiviteter, husk det er 

også din forening, hvor faciliteterne står til 

din rådighed året rundt.  

 

En stor tak til alle der gav en hånd med i 

2015, hvis vi alle prøver om vi kan få en 

mere til at gøre det samme i det kom-

mende år, så er vi godt på vej og kan der-

med sikre foreningens fremtid,  

 

 

Godt nytår og på gensyn i 2016 

 ønskes i alle af  

Formand, bestyrelse, trænere & udvalg. 
 

 

 

 

 

 

Kontingent 

Ifølge vedtægterne skal grundkontingent for 2016 være forenin-

gens kasserer i hænde senest 15. januar 2016, efter denne dato 

slettes alle i landsforeningen og man får efter denne dato tildelt et 

nyt medlemsnummer begyndende med 61616 

Det vil lette kasseren hvis i først overfører kontingent i 2016 
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Kontingent satser 2016 
 
 Bemærk.  Medlemskontingent      Kr.  
 
 
      1. 

Indskrivningsgebyr er pt. fastsat til 
Grundkontingent betales af alle, ens hele året 
Reduceret grundkontingent  

       0.- 
   600.- 
1.050.-  

      2.  Træningsgebyr for 1 hund (indmeldt 1. halvår)      350.-  
      2.  Træningsgebyr for 1 hund (indmeldt 2. halvår)      200.-  
 

Ved to eller flere hunde med samme ejer, betales der dobbelt træningsgebyr 
 

      2.  Træningsgebyr ungdom (indmeldt 1. halvår) kan be-
nyttes til og med det år hvor der fyldes 18. år  

    175.-  

      2.  Træningsgebyr ungdom (indmeldt 2. halvår) kan be-
nyttes til og med det år hvor der fyldes 18. år  

    100.-  

 
Hvalpe/kursushold  
     3.  Hvalpe/kursushold med start 1. halvår      950.-  
     3.  Hvalpe/kursushold med start 2. halvår      800.-  

 

Bemærkninger 
 

1. Reduceret grundkontingent kan bruges af to personer fra samme husstand, som ikke opnår re-
duktion på anden måde. 

2. Træningsgebyr dækker alle former for træning og konkurrencedeltagelse i foreningsregi, både 
lydighed og agility 

3. Dækker deltagelse i træning og andre aktiviteter efter bestyrelsens træningsplan 
 

Kontingentet kan indbetales kontant i klubhuset eller til: 
Dragsholm Sparekasse Reg. 0537 Kontonr. 0000043079   

Husk at skrive hvad og hvem indbetalingen dækker, især vigtigt når kontohaver ikke er 
samme person som indbetalingen dækker. 

Kassemesteren oplyser 

   I forbindelse med nytårstaflen vil der være mulighed for at få tjekket samt ført vaccination og forsik-

ring ind på stamkortet, medbring udfyldt stamkort som kan hentes på hjemmesiden 

 Betaling klares også, hvis du medbringer lige penge går det hele noget hurtigere 

Regn med at når maden er på bordet, holdes der en spisepause. 



 

 

                                                                                                                                             

 

Nytårstaffel 
i klubhuset 

Søndag den 10. januar kl. 12:30 

Aktivitetsudvalget inviterer for 19. år til nytårstaffel i klubhuset 
 

Køkkenet vil til lejligheden byde på lidt godt til ganen bestående af  

- Forskellige slags sild m. æg og tomat  
- Lune retter 
- Ris a’ la mande med mandelgave 
 

Hertil kan du skylle en af de skarpe, lys eller mørk ned efter eget valg, ligesom der vil 

blive serveret en øl eller vand til at ledsage herlighederne med.  

For alt dette skal du kun bøde 50 kroner pr. hoved, børn under 15 år ½ pris. 

Kom en smut på mosen og del dine nytårsoplevelser eller måske nytårsforsætter 

med alle os andre, vi er sikre på at vi får en fornøjelig eftermiddag. 

Alle er velkomne, selvfølgelig også din bedre halvdel. 

Meld til på hjemmesiden eller til Jan på 2947 3152 senest tirsdag den 5. januar  

Aktivitetsudvalget 

Stamoplysninger 

PDF formularen med stamoplysninger som alle skal hvert år, vil være tilgæn-

gelig på hjemmesiden i en version der udfyldes via PC og 

Hvis siden er udfyldt letter det ekspeditionen og der større chance for 

at vi får dine oplysninger rigtigt ind i 

Medlemsnummeret hjælper kasserer med at påføre. 

Din mailadresse vil vi have oplyst, så vi kan nyhedsbreve og andet ak-

tuelt via  
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Generalforsamling 2016 

Der afholdes ordinær generalforsamling søndag den 31. januar 2016 kl. 10:45 
i foreningens klubhus på Trundholm Mose. 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

 1. Valg af dirigent 

2. Beretning ved foreningens formand 

3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer 

4. Fastsættelse af kontingent år 2017 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af formand for 2 år (formanden genopstiller) 

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (på valg er Jeanette Pedersen, Jan Larsen, Kitt Boje (Kitt genopstiller 

ikke) 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (på valg er Allis Larsen og Solvej Jørgensen)     

9. Valg af 2 revisorer (på valg er Steen Boje og Stine Nielsen) 

10. Valg af en revisorsuppleant (på valg er Hanne Larsen) 

11. Rapport fra udvalg 

12. Eventuelt 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde skriftligt, 

senest 2 uger før generalforsamlingen. 

På bestyrelsens vegne 

Formand: Ole Alex Pedersen, Engmosevej 3, 4500 Nykøbing Sj. 

 
Efter generalforsamlingen vil aktivitetsudvalgt sørge for lidt til ganen til alle fremmødte, hvad 

det bliver oplyses senere 
 Mød op og deltag i generalforsamlingen, det er også din forening… 

 

Nyhedsbrevet er udarbejdet af formand 

Ole Alex Pedersen 

Udsendt pr. mail eller post i uge 52 – 2015 

Publiceret på hjemmesiden uge 52 - 2015 

 


