Formandens årsberetning
Så gik der endnu et år i Koch og vi tager nu hul på et nyt og forhåbentlig
begivenhedsrigt år . Det plejer at falde mig let at skrive noget i disse beretninger,
men det har virkelig været svært for mig i år. Ikke fordi der ikke er noget at berette,
men fordi jeg ikke har lyst til at stoppe. Nogen gange må man bare tænke på sig selv
og i denne situation er jeg bare så heldig at have hele bestyrelsens fylde opbakning
til min beslutning.
I årets løb har vi haft en del personsager og jeg nævner kun dette fordi jeg synes at
vi i bestyrelsen har håndteret sagerne godt. Der er sikkert andre meninger fra dem
det omhandler, men i dette tilfælde vil jeg bare nævne hvor svært det er at gøre sig
til dommer over andres adfærd og specielt når disse personer har handlet i god tro. I
denne sammenhæng må vi erkende i bestyrelsen at der er visse mangler i vores
procedure og regler og at disse selvfølgelig skal revurderes og genopfriskes så de
bliver tidssvarende. Er der noget i som medlemmer er utilfredse med bliver i nød til
at kontakte bestyrelsen med det samme, det hjælper ikke noget at komme 6
måneder efter det er sket, for så er det faktisk svært at handle på. Husk at vi alle er
forskellige og derfor også opfatter tingende forskelligt.
Inden jeg fortsætter min beretninger om diverse udvalg vil jeg gerne takke alle for
det gode samarbejde vi har haft bestyrelsen og udvalgene imellem. Og jeg kan kun
sige at jeg ikke bliver en af dem der siger at jeg aldrig vil sidde i en bestyrelse igen da
der ikke er andet end bøvl ved det, for det synes jeg faktisk ikke der har været.
Jeg starter med husudvalget som igen i 2013 har ydet noget ud over det sædvanlige.
Banerne har været velklippet og plejet gennem hele året og det kan vi takke Peer
Rasmussen for. Hvad han bruger af timer i sædet på maskinen er ikke få og det er
der en masse medlemmer der nyder godt af. Tirsdag er blevet lidt af en klubdag for
husudvalget og der bliver virkelig ydet noget ekstra af udvalgets medlemmer. Der
skal selvfølgelig også lyde et kæmpe tak til Vagn Myrhøj som sidder i møder ved
kommunen gang på gang for at vi kan få det bedre i klubben. Som tak for jeres
indsats vil jeg gerne overrække jer denne lille ting så i ved hvor påskønnet jeres
indsats er.

Som bestemt på sidste års generalforsamling blev der oprette et adhoc udvalg til at
udarbejde et forslag/oplæg til opførelsen af en hal på vores areal. Der er blevet
arbejdet flittigt i udvalget og selv om at det er 2 skridt frem og 1 tilbage bliver de
ved med at kæmpe. Udvalget arbejder videre her i 2014 og kan forhåbentlig
fremligge noget på næste generalforsamling.
Trænerudvalget har virkelig styr på optagelse af nye medlemmer, medlemmerne på
de forskellige hold og de arbejder konstant på at opfylde alle medlemmernes krav til
og behov for at få trænet deres hunde. Vi har som altid mangel på trænere og da vi
ikke har nogen aspiranter i år, kommer arbejdet til at hvile på de nyværende
træners skuldre og uden et trænerudvalg som vil alle trænere det bedste kunne
dette ikke lade sig gøre. Så derfor et kæmpe tak til trænerudvalget for deres
fantastiske arbejde.
Konkurrenceudvalget har desværre set sig nødsaget til at stoppe. Jeg synes de har
gjort det rigtig godt og er virkelig ked af at de stopper. Vi har takket være udvalget
fået vendt Kochs omdømme ved afholdelse af konkurrencer fra skidt til godt og det
gør at det nye konkurrenceudvalg ikke skal rende panden mod muren for at få hjælp
udefra. Det har ikke været et nemt udvalg at være i, men jeg synes i har kæmpet en
brav kamp og har afholdt nogle rigtig gode konkurrencer. Så stort tak for jeres
indsats i udvalget.
A-udvalget har stået parat med god servering ved de afholdte konkurrencer og
arrangementer i 2013 og der har ikke manglet noget. Det er ikke altid nemt at få det
hele til at hænge sammen og slet ikke hvis udmeldelserne om arrangementer først
kommer i sidste øjeblik, så for at hjælpe hinanden så vær sød at være ude i god tid.
Jeg håber at alle udvalg og især bestyrelsen vil yde en ligeså stor indsats i 2014 som
de har gjort i 2013, uden jeres frivillighed havde vi ikke den klub vi har i dag.
Til sidst vil jeg gerne sige tillykke til de 2 agilityhundefører vi havde med til DM i
2013. Det blev desværre ikke til en podieplads for nogen af dem, men det er altid
rigtig flot at blive udtaget til DM. Jeg håber at vi igen i 2014 får nogen med til DM for
der er ingen tvivl om at vi har rigtig mange meget dygtige hundefører i vores klub.
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