Odsherred civile Hundeførerforening
Nytårsbrev 2018-2019
Kære medlemmer
Så er det igen tid hvor året lakker mod enden hvor
jeg som formand skriver nytårsbrev til medlemmerne, inden længe vender vi årets sidste blad i kalenderen og skal til at bruge den nye ubrugte kalender for 2019, som altid er det spændende hvad det
nye år må bringe til os.
Årsskiftet betyder også at vi så småt tager hul på et
nyt forenings år på Trundholm Mose hvor foreningen har hjemsted.
Igennem året har vi i bestyrelsen på vores møder
haft foreningens fremtid på dagsordenen og her
drøftet hvilke udfordringer fremtiden vil bringe vores forening.
Som formand må jeg indse at foreningslivet har det
hårdt, det er ikke kun os der har det svært ved at
finde trænere og hjælpere, og ikke mindst opretholde et fornuftigt medlemstal så aktivisterne kan
opretholdes.
Trods denne generelle samfundsudvikling er der dog
positive takter at spore i vores forening, i 2018 var
der en meget lille medlemsfremgang så vi nu er tæt
på 90 medlemmer, et antal vi med nuværende trænestab lige kan magte.

mange timer der ligges på mosen, alle har jo også et
liv ved siden af hundetræningen, som også skal
passe med træningsplanerne.
Vi har her i 2018 været så heldige at Lone har tilbudt
sin hjælp på et hold, og jeg ikke undlade at gøre opmærksom på at skulle Du /I have interesse i at give
en hånd med ifm. træningen på den ene eller anden
måde, evt. blive træner så hører vi meget gerne fra
Jer.
Vi har endvidere sidst på 2018 været så heldige at
have fået tilbudt hjælp til agility og rally, så nu kan vi
tilbyde kvalificeret træning på disse to hold, træningsformen vil være at man hjælper hinanden, bl.a.
med opstilling, nedtagning etc.
I foreningens mere end 40 årige historie er der lagt
masser af frivilligt arbejde i driften, det være trænere, bestyrelse, kantinedamer 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 islæt altid har været
på toppen og gør Odsherred civile Hundeførerforening til stedet hvor man føler sig hjemme og kommer gang efter gang med sine hunde.

Selvom I alle sikkert har utroligt meget ”om ørene” i
Trods alt en positiv fremgang, hvilket man også kan det daglige, vil det være dejligt hvis i en gang imelse på landsplan, her viste tallene for ultimo novem- lem lige havde tid til at slå et smut ind i klubhuset og
deltage i det sociale samvær.
ber et plus på 142 medlemmer, i alt var der 12.566
medlemmer på landsplan, en dejlig fremgang, som
Det vil også være rart at se nye ansigter til vores forvi må håbe forsætter i årene fremover.
skellige arrangementer så det ikke kun er ”Tordenskjolds soldater” der møder op og hygger sig med
En af grundene til at vi har svært ved at udvide vores hinanden.
medlemstal skal nok ses i vores trænersituation,
hvor vi har svært ved at oprette flere hold, vi skal jo Så kære medlemmer, hjælp bestyrelsen med at få
tænke på at det er frivilligt arbejde og at det er
vendt ”bøtten” helt rundt i 2019 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 på pladsen, uanset hvad hold de går på.
Mød op og deltag når der er arrangementer, f.eks.
fiduskonkurrencen, arbejdsaftener, julemærkemarch etc., på den måde kan vi sikkert få vendt skuden og igen sejle videre af den tidligere kendte kurs.
Overgangen til et nyt år betyder udfyldelse af stamoplysninger for 2019, fremvisning af vaccinationsattest og forsikring, som noget nyt skal stamkortet underskrives, disse formalia er gældende for alle nye
som gamle medlemmer, på denne måde får vi hvert

år opdateret vores medlemsoplysninger, her er det
meget vigtigt at vi får jeres mailoplysninger som bruges til udsendelse af information fra foreningen.
2018 var året hvor vi tog programmet NemTilmeld i
brug ifm. tilmelding til de forskellige arrangementer,
det fungerer rigtigt fint så vi forsætter med NemTilmeld hvor betaling kan ske med Dankort.
Fra årets start løber ”foreningshjulet” og starter
med nytårstaflen søndag den 6. januar, HUSK tilmelding via NemTilmeld, næste drejningspunkt er
træningsopstart i uge 2, generalforsamlingen søndag den 27. januar o.s.v.

******************************
Bestyrelsen håber på at vi i året 2019 vil opleve en endnu større 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 2018, hvis vi alle prøver om vi hver især kan få en mere til at gøre
det samme i det kommende år, så er vi godt på vej og kan dermed sikre foreningens fremtid.
En særlig tak til det fantastiske team på Vig Festivalen der mødte op fra nær og fjern og gav en hånd med,
håber i er friske til at give den endnu en skalle i team DcH Tilsyn når Festivalen løber af stablen i 2019, er der
nye der vil give en hånd med, hører vi gerne, der er altid en hvis afgang på teamet.

Formand Ole Alex Pedersen

Tilmelding til nytårstaffel

https://dch-odsherred.nemtilmeld.dk/12/
Kontingentindbetaling åbner først den 1/1-2019 kl. 00:00

https://dch-odsherred.nemtilmeld.dk/14/

Kontingent satser 2019
.

Bemærk.

1.
2.
2.

Medlemskontingent
Indskrivningsgebyr er pt. fastsat til
Grundkontingent betales af alle, ens hele året
Reduceret grundkontingent
Træningsgebyr for 1 hund (indmeldt 1. halvår)
Træningsgebyr for 1 hund (indmeldt 2. halvår)

Kr.
0.600.1.050.400.200.-

Ved to eller flere hunde med samme ejer, betales der dobbelt træningsgebyr
2.
2.

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

Hvalpe/kursushold
3.
Hvalpe/kursushold med start 1. halvår
3.
Hvalpe/kursushold med start 2. halvår

200.100.-

1000.800.-

Bemærkninger
1. Reduceret grundkontingent kan bruges af to personer fra samme husstand, som ikke opnår reduktion 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 via NemTilmeld eller
kontant i klubhuset samt ved indbetaling til:
Dragsholm Sparekasse Reg. 0537 Kontonr. 0000043079

Stamoplysninger
PDF formularen med stamoplysninger som alle skal
hvert år, vil være tilgængelig på hjemmesiden i en version der
udfyldes via PC og
Hvis siden er udfyldt

letter det ekspeditionen og der
lysninger rigtigt ind i

større chance for at vi får dine op-

Medlemsnummeret og tjek af vaccination og forsikring hjælper
Din mailadresse vil vi

have oplyst, så vi kan

kasserer med at påføre.

nyhedsbreve og andet aktuelt

via

Generalforsamling 2019
Der afholdes ordinær generalforsamling søndag den 27. januar 2019 kl. 9:30 i
foreningens klubhus på Trundholm Mose.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Beretning af foreningens formand
3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer
4. Fastsættelse af kontingent kommende år
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand 2 årig periode (på valg i 2020)
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (på valg er Kurt Hansen, Dennis Nielsen, Dorte Kristensen (Kurt modtager genvalg, Dennis og Dorte genopstiller ikke)
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af 1 bilagskontrollant ( på valg er Annemarie Sørensen)
10. Valg af en bilagskontrollantsuppleant (på valg er Allis Larsen)
11. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest 3
uger før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Formand: Ole Alex Pedersen, Engmosevej 3, 4500 Nykøbing Sj.
Før generalforsamlingen vil der være fra 8:30 være morgenkaffe/morgenbrød, efter generalforsamlingen ca. 11:00 er der træning for alle hold.
Mød op og deltag i generalforsamlingen, det er også din forening…
Husk grundkontingent for 2019 skal være rettidigt indbetalt senest 15. januar for at oppebære
tale og stemmeret

Nyhedsbrevet er udarbejdet af formand
Ole Alex Pedersen
Udsendt pr. mail eller post i uge 52 – 2018
Publiceret på hjemmesiden og Facebook uge 52 - 2018

