Formandens beretning:
Så er der allerede gået et år, siden jeg påtog mig posten som formand for Koch. Som
helt ny i faget er der mange fejl, der kan laves, mange misforståelser, der bliver
afgivet/modtaget, men så sandelig også mange rigtig gode og positive stunder med
arbejdet for Koch.
I starten af 2012 var Mette og jeg med til vores første Landsmøde, det var med
meget blandede følelser, at vi tog derfra efter et 7 timer langt møde.
Torben (forhenværende Landsformand for Dch) blev valgt som Landsformand igen,
og derved gik vi væk fra den gamle lederfordeling, der hed en strategisk formand og
en forretningsfører. Vi stemte selv for og er sikre på, at det er det rigtige valg, vi har
gjort for Dch. Torben lytter til lokalforeningernes mening og prøver på at få nogle af
de vilde idéer, som den gamle landsbestyrelse havde, ned på jorden. Derudover har
Torben og Hans (forretningsfører) været rundt i alle kredsene for at høre om vores
idéer og visioner for Dch i fremtiden, et meget positivt møde, hvor jeg lagde meget
vægt på, at vi skal være en frivillig forening og IKKE en forening, der i alle
henseender forbindes med DKK, og som stræber efter at blive som DKK. Vi er en
forening for ALLE, og sådan skal det blive ved med at være!!!
Tilbage til Landsmødet: Efter stor diskussion om, hvorvidt kredsformanden kun
skulle være kredsformand (og der så blev valgt en repræsentant fra kredsen til
hovedbestyrelsen) eller kredsformand og repræsentant i hovedbestyrelsen, blev det
ved afstemning vedtaget, at det skulle være det samme som altid nemlig 1
kredsformand, som var med i hovedbestyrelsen. Det endte ud i, at vi i kreds 4
mistede vores kredsformand, da han ikke ønskede at stå med alt det arbejde, det
indebærer at være med begge steder. Så kort tid efter landsmødet blev vi indkaldt
til ekstraordinært kredsmøde med henblik på at vælge en ny kredsformand. Der var
2 kandidater, og valget faldt på Arne Andersen, som før sad som sekretær i
kredsbestyrelsen, derefter blev Nanna Schmidt fra Christiansfeld valgt som ny
sekretær.
Møder har der været nok af her i kredsen, og I skal ikke være i tvivl om, at jeg
arbejder for, at Dch skal være en forening, hvor man yder noget af lyst og ikke af

tvang. Dch og specielt Koch skal være et sted, hvor man kan komme og have det
godt, da alle er der af egen fri vilje også dem, der yder noget for klubben!!
Så tilbage til vores egen klub, hvor der er sket mange forandringer i årets løb. Da vi
kort tid efter generalforsamlingen havde endnu et mandefald fra klubben, stod vi
pludselig med mange tommer pladser både i bestyrelsen og i udvalgene, og jeg kan
kun takke alle dem, der uden overvejelser bare sprang til og derefter har ydet en
indsats for klubben, og så håber jeg selvfølgelig, at I vil blive på de respektive poster
i hvert fald et år mere!!
Husudvalget har været noget amputeret i år, men trods det er opgaverne blevet løst
og mange nye tiltag sat i gang. En ny græsslåmaskine er indkøbt, og den skulle efter
sigende være meget bedre end den gamle, så nu tager det kun den halve tid at slå
græsset! En ny flagstang er købt og sat op, og huset er blevet rettet op i samarbejde
med kommunen og det sidste uden, at det kostede os en rød reje. Efter 2 meget
hyggelige husdage her i klubben er der også sat nye, mere økonomiske toiletter op,
en ny bordplade i køkkenet, og huset er blevet shinet op både ude og inde. I det nye
år bliver der arbejdet på at få sat nye energisparende pærer op ude på IPO banen,
sat et samarbejde i gang i forhold til en træningshal og sidst men ikke mindst en luft
til luft varmepumpe, så vi også kan spare på strømmen til opvarmningen af
klubhuset. Jeg håber, at disse idéer og mange flere vil blive til noget her i det nye år.
Her vil jeg også gerne takke dem, som efter Erlings alt for tidlige død var parat til at
hjælpe med græsslåningen og rengøringen af klubben. Her vil jeg så gerne have lov
til at udtrykke min glæde over, at Kathe er tilbage og atter tager sig af rengøringen
af klubben!!
Trænerudvalget: Nu startede jeg selv som tilmeldingsansvarlig, og tro mig, det er jeg
meget glad for, at jeg kom af med igen. Det kan være, I tror, der er meget at lave
som formand, men dem i trænerudvalget har noget mere at se til end mig. Jeg er
meget stolt over den nye måde, trænerudvalget har fordelt opgaverne på. Heidi står
for det eksterne, Lis for det interne og Janne for at have overblikket og
videreformidle info rundt til alle. Vi havde i 2011 145 medlemmer, og her 2012
havde vi 143 medlemmer, så det kan vi godt være stolte af, når vi kun har kørt med
1 agilityhold og ingen IPO. Dette flotte medlemstal kan vi takke udvalget og dets
ihærdighed for og så selvfølgelig trænerne. I klubben har vi investeret i et nyt

tilmeldingssystem, så medlemmer tilmelder sig og betaler via vores hjemmeside. Vi
var mange af sted på kurset i brugen af programmet og var alle meget begejstrede
for det. Jeg ved, at dette program vil hjælpe trænerudvalget og kassereren rigtig
meget og glæder mig meget, til det kommer op at køre.
Konkurrenceudvalget: Har været ude i en strid modvind, men har taget det hele i
stiv arm. Da ingen af de nuværende medlemmer af udvalget havde nogen erfaring
med planlægning og afvikling af konkurrencer, har det krævet både blod, sved og
tårer af udvalget ved afviklingen af vores venskabs- og klubkonkurrence. Begge
konkurrencer var en kæmpe succes, og jeg glæder mig meget, til vi skal være vært
ved en landsdækkende B konkurrence den 14. april. Fredericia har i efteråret meldt
sig ud af vores venskabskonkurrence, og udvalget har søgt efter en ny
samarbejdspartner, og indtil videre har Vamdrup meldt ud, at man gerne vil være
med. Så bare rolig - der bliver også venskabskonkurrencer i de kommende år!! Af
nye tiltag i konkurrenceudvalget kan nævnes den flotte placeringsskammel, som
Lars har lavet, og som blev indviet til vores venskabskonkurrence, samarbejdet med
Kolding Barf Center, som troligt stiller med deres lille stand og flotte præmier til
vores konkurrencer, det trådløse internet, som gør beregningen og indsendelsen af
resultaterne meget nemmere og sidst men ikke mindst et 2 dages rallystævne, som
vi skal være vært for til september. En kæmpe TAK for jeres indsats og gå-på-mod.
A-udvalget: Her vil jeg gerne starte med at undskylde!! Jeg er ikke den bedste til at
få sat dato på arrangementer, så det er altid lige i sidste øjeblik, at udvalget får
datoen, hvor de gerne skal stå klar til at fodre os af. Trods det har udvalget altid
stået klar med alt, hvad øjet og maven kunne ønske sig!! Der er ikke mange i
udvalget, men de klarer opgaverne til U.G. I år har udvalget fået en ny bordplade og
et nyt køleskab, og jeg er sikker på, at det vil lette arbejdet noget!! Karin har stået
for indkøb af øl og vand, og jeg synes, at det har fungeret rigtig fint med, at
trænerne står for salg af øl, vand og materialer, håber at I er af samme mening.. Der
vil i det nye år blive sat plancher op med billeder af materialerne, så det er nemmere
at overskue hvad, vi sælger og hvad, prisen er!! Der skal også lyde en kæmpe tak til
de hjælpere, som har stået klar sammen med A-udvalget!!
Bladudvalget: Bladudvalget har som de andre udvalg heller ikke haft det nemt, men
et par meget flotte blade er det dog blevet til. I det seneste er apporten startet igen,

og jeg glæder mig meget til at følge apporten, når den bevæger sig rundt i klubben!!
Her må jeg lige pudse min egen glorie, men vi i klubben skal altså være bedre til at
levere noget til bladet og så selvfølgelig til TIDEN.. Tak til Malene, fordi hun har taget
kampen op mod printeren, har selv været sammen med hende en hel eftermiddag
for at få den til at virke, og det var ikke en nem opgave!! Så endnu en gang tak for
det!!
Til alle vil jeg gerne takke for et rigtig dejligt og meget lærerigt år som formand i
Koch.

