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Formandens indlæg
Efter den totale nedlukning først på
året, har der været rigtigt travlt. Der
har skulle køres to store hvalpehold
igennem, som startede med to måneders forsinkelse. Det har betydet at det
andet hold først sluttede, da vi næsten
var færdig med sommerferien. Men
det har været nogle gode hold, med
spændende hunde og
spændende folk. Og
selvom det var langt
inde i sommerferien,
mødte folk troligt
op. Der var jo alligevel ikke rigtigt nogle
steder, hvor de kunne rejse hen.
På grund af Corona nedlukningen i
januar og februar,
kunne vi ikke afholde vores generalforsamling i januar,
som det egentlig skulle ske. På grund
af diverse forsamlingsrestriktioner,
blev det først muligt at afholde generalforsamlingen den 16. juni. Aldrig
har vi haft generalforsamling så sent
på året. Så længe jeg har været medlem (siden 1990), har det end ikke
været nødvendig, at udsætte den ordinære generalforsamling. Men det blev
alligevel til en fin generalforsamling.
Mens vi er ved generalforsamlinger, så måtte kreds 3’s generalforsamling, der normalt afholdes i midten af
februar, også udsættes. Den blev afholdt ugen før vores, nemlig den 6.

juni.
Den 22. maj kunne DcH Kongerslev afholde årets første lokalkonkurrence. Det var så tidligt på året, at det
stadigvæk ikke var muligt at hundeførerne kunne bruge klubhusene, så det
hele måtte foregå udendørs. Men heldigvis var vejret nogenlunde, så det
gik udmærket.
Desværre havde
to af vores deltagere
måtte melde afbud
på grund af en familiebegravelse, så
vores hold var blevet halveret.
Sommerens lokalkonkurrence,
som skulle have
været afholdt i Hobro, måtte desværre
aflyses, da der var
for få tilmeldte.
Desværre tror jeg den manglende tilmelding blandt andet skyldes, at Hobro har to aktive hjemmesider, og det
var meget svært at finde ind til tilmeldingssiden, som kun var på den ene
hjemmeside.
Nu kan vi se frem til sommerfesten
og sommerferien med lidt fællestræning onsdag og søndag.
Vi mødes igen til appel søndag den
8. august.
Bent
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Hvad er Nose Work
Hvad
er
nosework?
Nosework er en hundesport,
hvor hunden får lov at bruge sin
lugtesans til at søge efter dufte i
forskellige miljøer. Det giver
hunden både mental og fysisk
stimulering, og er en sjov aktivering for både hund og fører.
Nosework kan tilpasses individuelt efter erfaringsniveau og
hundens fysik. Derfor kan det
udføres af de fleste hunde og
ejere uanset race, alder og tidsmæssige begrænsninger.
Da der træners med hundens
primære sans i fokus, synes de
fleste hunde, nosework er sjovt
og stimulerende. Det er nemt at
tilpasse nosework til alle typer
hunde – små som store og unge
som gamle, alle kan være med.
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Du kan selv vælge området, der
skal søges i, og sværhedsgraden, hvilket også giver skadede
eller syge hunde mulighed for at
træne nosework. Det positive
ved at lade hunden bruge sin
lugtesans er, at du igennem træningen fremmer dens mentale
sundhed, samtidig med at I har
det sjovt sammen og får et tættere forhold. Mange hunde der
lider af angst eller andre adfærdsproblemer, hjælpes ofte af
nosework til at klare deres hverdag. Derudover er det let at
træne og ikke nødvendigvis særlig tidskrævende.
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Mariager Fysioterapi
Kirkegade 10
9550 Mariager
Tidsbestilling på tlf. 9854 2393
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Autoriseret Royal Canin forhandler
Mandag - Fredag
kl. 9.00-17.30
Lørdag
kl. 9.00-13.00
kl. 10.00-15.00
Himmelkol 1 ¤ 9550 Mariager ¤ Tlf. 98 54 14 00 ¤ www. Vorupgruppen.dk Søndag
Tømmerh. åbner dog man-fre kl. 6.30

TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER

Meget mere discount!
Åben hverdag 7—22

Gl. Hobrovej 2
9550 Mariager
Tlf. 9858 4838
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Side 9 hunden
Vov vov!
Jeg hedder Gizmo, jeg er en Weimaraner på 4 ½ mdr.
Jeg er født i Hadsund og har 9
søskende. Jeg fik tit besøg af min
nuværende familie, de kunne ikke stå for min charme og mit rolige væsen.
Jeg hygger mig med min familie,
jeg er et stort legebarn og en rigtig tryghedsnarkoman.
For tiden prøver jeg grænser af, for jeg vil lige se om jeg
kan få lov til at bestemme, men det vil ikke lykkes.
Hver tirsdag og lørdag er min far og jeg i DCH, så jeg kan
lære at opføre mig og gå ordentlig.
Jeg er meget vagtsom og er begyndt at øve mig i at gø, jeg
tror, jeg lyder som en farlig løve.
Min familie og jeg bor i Mariager, ved skoven og fjorden,
jeg er meget pjattet med vand.
Når jeg bliver stor skal jeg være jagthund, det har jeg
nemlig en god næse for.
Vov vov og på gensyn i DCH
Gizmo og
familie
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Veimaraneren
Beskrivelsden er hentet fra DKK’s
hjemmeside
MENTALITET
En alsidig og energisk jagthund, som
godt kan tilpasse sig livet i en familie
med meget udendørsaktivitet. Med
tilstrækkelig motion og meningsfyldt
beskæftigelse er den rolig og afslappet
indendørs. Den er venlig mod alle, den
kender, men noget forbeholden og
vagtsom over for fremmede og især
andre hunde.
AKTIVITETSNIVEAU OG HANDLERADIUS
Racen er sikker på sporet, skarp over
for rovvildt og god til at søge og apportere nedlagt vildt. Den har bevaret
karaktertræk fra de drivende jagthunde
og fristes let til at gå sine egne veje,
selv om den ellers holder relativ god
kontakt.
BEHOV
Den behøver tidlig socialisering med
andre mennesker og hunde samt en
hundeerfaren ejer, der er indstillet på
at give den både en venlig, konsekvent
opdragelse og et godt socialt liv.
PELS OG PLEJE
Der forekommer to varianter. Den
korthårede pels er kraftig, tæt og glat
tilliggende, lidt længere end hos mange andre korthårede racer. Den langhå-
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rede pels er blød og glat eller let bølget. Begge typer har kun ganske lidt
underuld. De kræver kun en jævnlig
gennembørstning.
TIPS OG TRICKS TIL INDLÆRING OG HÅNDTERING
Det er et kraftfuldt muskelbundt, som
behøver vedholdende træning i grundlæggende lydighed. Træn i korte og
tempofyldte sekvenser med skiftende
motiveringer. Benyt gerne apportering
og sporsøg som særlig belønning for
kontakt og samarbejde.
OPRINDELSE
Der er talrige teorier om racens oprindelse. Det står dog fast, at den allerede
i den første tredjedel af 1800-tallet
blev holdt som drivende jagthund ved
hoffet i Weimar. Senere i århundredet
krydsede man disse hunde med stående hønsehunde og avlede videre med
disse krydsninger. ”Det grå spøgelse”
er nok den eneste af de tyske hønsehunde, der har fundet udbredelse over
det meste af verden. Den ses som udstillingshund og har også været forsøgt
som tjenestehund for politi og militær.
HØJDE
Hanner 59-70 cm. Tæver 57-65 cm.
VÆGT
25-40 kg.
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Debut i Nose Work
Debut i Nose Work
af Karin Klitgaard
Den 22. maj kl. 7:45 gik turen mod
Ommersysselhallen i Øster Tørslev.
Indi og jeg var på vej til vores 1. officielle prøve/konkurrence i nosework
klasse 1, arrangeret af IF Fjorden til
fordel for hundesport mod Cancer.
Ved ankomst skulle resultathæfte/
startbog afleveres og corona pas vises.
Vi fik tildelt startnummer 13 og ”så
kan det jo kun gå godt” sagde jeg, for
at dække over min overtro angående
nummeret 13.
Kl. 9 blev alle 39 deltagere budt
velkommen og dommerne Viv Raundorf og Lars M Hansen blev præsenteret. Alle blev ønsket en god dag, og
husket på at vi uanset, hvordan prøven
gik, havde jordens bedste hund med
hjem. Herefter blev vi delt op i to hold
og vi fik mulighed for at se de områder, som hundene skulle søge i, og der
blev stillet en masse spørgsmål af
usikre debuttanter.
NW prøven bestod af 4 søg: indendørs-, udendørs-, køretøj- og søg i
beholdere. I alle søg var der placeret 1
kilde med duft af lavendel, og der var
2 minutter til beholdersøg og 3 minut-

ter til de andre.
Vi startede med indendørs søg som
foregik i en kaffestue. Jeg sendte Indi
ind i rummet, og han snusede sig frem
til duften på 11 sekunder og 59 hundrededele (11,59). Straks derefter skulle
vi til beholdersøg. 15 små skotøjsæsker var stillet op i 3 rækker. Denne
opgave løste Indi på 9,10 sek.
Efter frokost pausen skulle vi i
gang med udendørs- og køretøjssøg.
Vi lagde ud med køretøjssøg, hvor der
skulle søges på en varebil og en campingvogn. Det blæste en del så Indi fik
færten omkring trækket på campingvognen. Det er ikke tilladt at hunden
hopper over trækket eller kravler ind
under vognen. Heldigvis går han udenom trækket, og finder duften under
døren. Den skulle han bruge længst tid
på nemlig 1 minut og 54,60 sek.
Derefter gik vi til udendørssøg,
som var i en lukket gård, hvor vinden
rigtig kunne køre færten rundt. Indi
brugte en del tid på at tjekke et bord/
bænksæt og en skraldespandstativ med
låg. Han arbejdede selvstændigt og
tjekkede langs mure, nedløbsrør og
afløbsriste, dog uden at finde duften.
Men så fanger han den og går målret(Fortsættes på side 13)
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NORDRE INBDUSTRIGADE 10
9550 MARIAGER

Lækker
Chokolade, vin,
speciel øl
og flotte
gavekurve

Smukke
Buketter og
Dekorationer i
alle prisklasser

Fortovet er altid fyldt med flotte blomster
og krukker til ude miljøet

Det nye administrationsprogram i DcH forlanger at alle indmelder
sig elektronisk.
Medlemmer af DcH Mariager skal bruge adressen:

www.dch-mariager.dk
Tryk på poten i øverste højre hjørne, tryk på feltet >opret profil<
Udfyld skemaet og tryk på send.
Husk kodeordet
Der kommer en mail med bekræftelse på indmeldelse.
(Der vil være mulighed for at få hjælp i klubhuset efter træning)
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(Fortsat fra side 11)

tet mod et hjørne på et lavt stakit. Jeg
når lige at tænke, at det er udenfor
søgeområdet, da Indi lægger sig ned,
og dermed viser mig, at han har fundet
duften. En meget glad hundefører rækker armen op og siger fundet. Her
brugte vi 58,59 sek.
Når man var færdig med sine søg,
kunne man være tilskuer. Det var interessant at se, hvordan de andre hundeførere og hunde løste opgaverne.
Da konkurrencen var færdig, ventede vi spændt på resultaterne. Jeg var
super glad og syntes, at det var gået
over al forventning. Hverken Indi eller
jeg havde lavet fejl, så jeg forventede
at ligge i den bedste halvdel.
Inden spændingen blev udløst tilbød dommer, Lars, at vise os hvordan
vinden fik duften til at hvirvle i udendørssøg. Han placerede en røgpind,
hvor duften var placeret, og det var
interessant at se, at vinden førte færten
hen til det bord/bænksæt og skraldespanden, som Indi og mange af de
andre hunde var interesseret i. Det var
også her, der var flest fejl visninger, så
godt at jeg havde is i maven. Indi har
lært at sætte sig, når han har fundet
duften, han vælger dog at lægge sig,
når duften er helt nede ved jorden.
Nu var det tid til præmieoverrækkelse. Der var præmie til 1. 2. og 3.
placering i hvert moment/søg og i de 4
søg samlet. Selvom jeg syntes, at Indi

var hurtig, blev vi ikke kaldt op. Så
kom vi til placeringerne i de 4 momenter samlet, hvor alle kaldes op og får
deres resultathæfte. Jo tættere vi kom
på 1. pladsen var jeg overbevidst om
at de havde sprunget mig over.
Men de havde ikke glemt os og det
blev til en 1. plads med max point, nul
fejl og en samlet tid på 3 minutter
14,60 sek. Sikke en fed følelse. Rart at
blive bekræftet i, at det vi går og træner på, er det helt rigtige. Jeg er bare
så stolt af Indi, der arbejder selvstændigt, ihærdigt og med fuld fokus på
opgaven.
Der er ingen tvivl om at Nose
Work er den hundesport som Indi og
jeg vil bruge vores tid og energi på
fremover. Konkurrencen vi var til var i
DKK regi, men fra 2021 er NW en ny
disciplin i DcH, og jeg glæder mig til
at komme i gang med uddannelsen til
NW dommer.
Sommerhilsen fra Karin og Indi

(Fortsættes på side 6)

- DE STØTTER OS!

14

Generalforsamling i DcH Mariager
Generalforsamling i DcH Mariager
16 juni 2021
Ifølge DcH Mariagers vedtægter skal generalforsamlingen afholdes den 3. onsdag i januar. Det er
dejlig nemt, og der er ikke nogle,
der kan være i tvivl om datoen for
generalforsamlingen. Og dog. I
januar 2021 havde regeringen nedlagt forbud mod forsamlinger på
mere end 5 personer på grund af
corona epidemien. Corona eller ej,
så forventede vi, trods alt, at der
ville komme flere end 5 personer.
Så vi måtte udsætte generalforeningen på ubestemt tid. I marts blev
det muligt at mødes 50 udendørs
men kun 10 indendørs. det var
stadigvæk ikke godt nok. Nogle
foreninger valgte at holde deres
generalforsamling udendørs, men
så presset var vi ikke, så vi ventede . Og da der er fast tradition for,
at vi skal have lagkage til kaffen,
vil det ikke være særlig hensigtsmæssigt, at holde en udendørs generalforsamling. Det var først i
juni måned, at det blev muligt at
mødes op til 50 personer indendørs, og så slog vi til. Generalforsamlingen blev afholdt den 16. juni
2021.
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Der var mødt 17 op til generalforsamlingen
Første punkt på generalforsamlingen var valg at dirigent. Valget
faldt på Carl Reincke. Carl kunne
konstaterer at generalforsamlingen
var indkaldt rettidig. Herefter kunne han give ordet til formanden,
Bent Pedersen, og dennes beretning for året 2020.
Beretningen indeholdte en del
omkring besværet med Corona
restriktioner. Og hvordan hundeførerne strømmede til da der blev
lukket op for træningen igen. Der
blev også fremhævet den store
energirenovering af klubhuset, som
ELRO fonden havde givet 37.000
til. Vi havde i sommerferien fået
sat en ny varmepumpe op, og vi
har fået nyt moderne lys op i hele
klubhuset. Den fine aftale med
kommunen om klipning af græsset
blev også omtalt, samt det kæmpe
hvalpehold i efteråret.
Beretningen blev godkendt og
vi kunne gå videre til regnskabet.
Lis fremlagde regnskabet, som
viste et overskud på godt 19.700
kr. Der var ikke noget spændende
på regnskabet, men vi kunne kon(Fortsættes på side 15)
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(Fortsat fra side 14)

staterer, at der er et pænt beløb i
sparekassen, som vi skal betale
negative renter af. Samtidig har vi
nogle klubaktier i alt 17.600 kr.,
altså penge, som foreningen har
lånt af medlemmerne dengang vi
byggede klubhuset. Vi blev enige
om at købe alle klubaktierne tilbage, og derved få denne post ud af
verden. Regnskabet blev herefter
godkendt.
Så gik vi ind i den store valg
omgang. Først skulle der vælges
formand. Det blev til genvalg af
Bent Pedersen. Der skulle vælges
et bestyrelsesmedlem. Hans Jensen
blev genvalgt. Som suppleanter til
bestyrelsen blev Birte Pedersen og
Bodil Reincke genvalgt. Som revisor blev Bjarne Christensen genvalgt og Anne jensen blev valgt
som ny revisor. Finn Nielsen og
Stig Finstad blev genvalgt til revisor suppleanter. Bladudvalget består af Bjarne Hansen, Bent Pedersen og nyvalgt Kirsten Nygaard
Fabricius. Aktivitetsudvalget er

som sidst Birte Pedersen, Bent
Pedersen, Jette Mørk og Jeanne
Sørensen.
Kontingentet forbliver uændret,
og der var ikke kommet nogle forslag til generalforsamlingen.
Under eventuelt blev der snakket om muligheden for at få bygget
en overdækket terrasse. Der blev
også snakket om at få malet udhuset i samme farve som klubhuset.
Rengøringen af klubhuset blev også taget op. Og så blev der orienteret om, at forsat betaling via klubmodul vil kræve abonnement ved
NETS, og at det vil betyde, at
klubben får en direkte udgift her.
Dirigenten kunne hermed slutte
generalforsamlingen og vi kunne
gå over aftenens højdepunkt. Kaffen og lagkagerne.
Bent
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DcH Mariager - Regnskab 2020
Indtægter

2020

2019

2018

Kontingenter
Træningsgebyr
Annoncer Hunde-Times
Konkurrencer klubmodul
Salg af klubaktier
Tilskud fra Mariagerfjord
- Lokaletilskud
- Medlemstilskud
- Kursustilskud
- Andre komunale tilskud
Fontsmidler/sponsorater
Jubilæum
Øvrige indtægter
Gæld
Samlede indtægter

54145
25220
2464
6233,17
0

54825
26765
3622,37
6175
0

51510
28765
3750
7750
0

10398,04
10000

15183,60
48437
0
7155

11671,50

35000

5621,32
2546,63
765
141119,99 114332,04 163180,60

Udgifter
Landskontingent
Kredskontingent
Lejeudgifter
Forsikringer
Reparation og vedligeholdelse
El
Vand
Trykning af Hunde-Times
Kontingenter, abonnem.,kontor m.v.
Udddannelse
Småanskaffelser
Gaver og blomster
Klubmesterskab/lokalkonkurrence
Renter og gebyrer
Diverse udg
Køb af rygmærker
Samlede udgifter

28710
11880
0
3868,61
52742,68
6643,69
846,21
0
1358,80
1515
1728,8
750
104
1976,67
9256,50
0
121380,83

26100
10800
994,45
3816,54
35074,33
6941,61
993,90
0
912,75
4950
289
6350
3771,80
0
38963,72
0
114332,04

25520
10560
987,72
3786,38
38386,90
8466,85
681,21
0
2739,75
8800
269
6300
5995,66
700
5838,77
3571,53
163180,24

Årets resultat

19739,16

9441,94

40577,24

(Fortsættes på side 17)
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(Fortsat fra side 16)

Passiver 2020

Aktiver 2020

Ejendomsværdi
300000
Indestående i sparek 1/1 175813,98
Kontant beholdning 1/1
765
Årets overskud
19739,16
Balance
496318,14

Ejendomsværdi
300000
Indestående i sparek. 31/12 196318,14
Balance

496318,14

Kursushold forår
Den 9. maj var der kursustest for
årets første hvalpehold. Holdet skulle
have været startet i midten af januar,
men grundet Corona restriktioner måtte vi ikke starte træning op. Det var
først i midten af marts, at det blev muligt at mødes med op til 25 på træningspladsen.
Der var 10 hunde på holdet, og
heraf stillede 9 op til test. Testen er
ikke nogen eksamen, men blot et øjebliks billede af, hvor langt vi er nået
med den aktuelle hund. Men de fleste
hundefører går alligevel rimelig meget
op i, at det skal gå godt, hermed ment,
at hvalpen kan det vi har arbejdet med.
Og som regel går det jo også godt, ofte
laver hvalpen endda den øvelse, som
føre og hvalp har bøvlet med uden det
synes at komme til at virke.
Der er ingen tvivl om at der er blevet trænet op til afslutningen. Resultaterne på testen blev:

Anne Lang Winther med Aslan 73
point, Jørgen Østergaard med Tiki 77
point, Mette Binderup med Karlson 61
point, Annette Larsen med Tulle 91
point, Anne Kathrine Schultz med
Charlie 81 point, Mette Kyndorf med
Søren 87 point, Ida Lykke med Sussie
65 point Birgit Søndergaard med Molly 68 point og Jan Munch med Olga
80 point.
Vejret var så fint, at vi efter testen
kunne sidde på terrassen og nyde en
kop kaffe. Som sædvanlig var der en
lille ting til det par, der havde den bedste score på dagen, og det blev Annette og Tulle.
Bent
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Lokalkonkurrence i Kongerslev 22. maj
22. maj var der lokalkonkurrence i
Kongerslev. Lokalkonkurrencen er en
dyst mellem Arden, Hadsund, Hobro
Kongerslev og Mariager. Konkurrencen i Kongerslev var årets første, normalt vil der være 3 pr. år i en turnus.
Den 22. maj var vejret i Kongerslev det man kan kalde et godt hundevejr. Vi andre ville nok godt have haft
lidt mere varme og lidt mindre vind.
Og det må nok siges, at når det blæser
er Kongerslevs træningsplads noget
udsat.
Desværre glemte jeg at få resultaterne fra Ny C konkurrencen med, og
de er og kan ikke registreres på DcH
resultater. Så vidt jeg husker var der 5
Ny C hunde tilmeldt, 6 C hunde og 7
B hunde. Der var dog afbud fra 2 C

hunde og 1 B hund. Desværre kunne
Mariager ikke stille med nogen Ny C
hunde, og vores eneste C hundefører
måtte melde afbud.
Konkurrencerne gik fint. Ny C
hundene var færdige lige før middag.
Og da resultaterne var talt sammen var
der præmieoverrækkelse til dem. Der
var ikke nogen grund til, at de skulle
vente til alle de andre blev færdige, og
med så mange B hunde kunne man se
at det ville være hen ad kl. 14 inden de
kunne være færdige. Det samme gjorde sig gældende med C hundene, der
var færdige lidt over kl. 12.
Kongerslev havde fået stablet en fin
konkurrence op og resultaterne blev
som følger. :
(Fortsættes på side 19)

Ny C klassen
Lisbeth Knudsen

Hadsund

75,80 point

Helle Poulsen

Kongerslev

73,00 point

Hobro

68,60 point

Dorthe
Karina Bob
Clemensen

Arden

44,80 point

Evelien Hofman

Hobro

21,60 point

Hobro

62,10 point

Hadsund

41,90 point

Kongerslev

35,70 point

Inga Porsborg

Maria Mayntz

Coco

Nova

Lars Juul
Tina Nybæk

Abby
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(Fortsat fra side 18)

C Klassen
Catarina

Esko

Hadsund

144,30 point

Anne S. Sørensen

Kaisa

Arden

138,30 point

Bolette Marie L. Elmose

Zenta

Arden

108,25 point

Jytte Strangholt

Joey

Hadsund

82,25point

Maibritt Johansen

Enzo

Vesthimmerland 186,60 point

Britta Christensen

Emma

Hadsund

172,70 point

Jeanne S. Sørensen

Freja

Mariager

172,55 point

Trine Jensen

Ricco

Arden

140,40 point

Hans Christensen

Bertha

Mariager

116,25 point

Stig Finstad

Blackie Mariager

B klassen

97,00 point
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Kredsgeneralforsamling
Generalforsamling i kreds 3 9/6 2021
Som alt andet, der skulle have været afholdt i første kvartal af 2021, var
generalforsamlingen i DcH kreds 3
også blevet udskudt på ubestemt tid på
grund af Corona restriktioner. Det blev
først muligt at afholde generalforsamlingen den 9. juni, og da der var nogle
afstandskrav blev det på Nilles Kro
ved Sabroe.
Knud Lykke Rasmussen blev valgt
som dirigent, og herefter hoppede vi
lige ud af generalforsamlingen for en
stund. Betalingssystemet i Klubmodul
er blevet ændret. Foreninger, der vil
bruge betaling gennem klubmodul,
skal fremover være tilmeldt Nets.
Mange foreninger har været meget i
tvivl hvad det vil betyde. Så derfor var
vores forretningsfører, Jan Nielsen,
kaldt ind for at fortælle, hvordan det
vil komme til at foregå i fremtiden.
Det vil ikke få nogen betydning for de
hundeførere, der skal betale til konkurrencer og lignende, men det gebyr der
tidligere blev lagt på betalingen vil
blive flyttet over til foreningerne, plus
at foreningerne skal betale et månedlig
abonnement til Nets. Dette abonnement vil løbe op i godt 1100 kr. årligt.
Efter en halv times tid var vi klar
til at starte den ordinære generalforsamling op. Formandens, uddannelsesudvalgets og dommerudvalgets beretninger blev fremlagt og godkendt.
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Herefter var det kassererens tur til at
fremlægge regnskabet. På grund af
Corona restriktioner havde der været
en meget lav aktivitet i 2020. Det har
betydet, at det forventede underskud
på ca. 11.000 kr. var blevet til et overskud på ca. 101.000 kr.. Det betyder,
at der er ved at være ret mange penge i
kassen, og det er der jo egentlig ikke
nogen grund til. Det medførte nogen
snak om, hvad man kunne gøre med
de mange gode penge. Diskussionen
stoppede dog, da der blev gjort opmærksom på, at der var indgivet et
forslag, som netop omhandlede dette
emne. Herefter blev regnskabet godkendt.
Under punktet indkommende forslag var der kommet 1 forslag. Det
kom fra Ole Suurland fra DcH Risskov. Oles forslag gik på, at de mange
penge i kredskassen skulle bruges til at
hjælpe lokalforeninger med slunkne
klubkasser. Således at kreds 3 skal
kunne sponsorere tiltag med op til
10.000 kr. til ting, som kan være til
gavn for lokalforeningerne. Så længe
der er mere end 350.000 kr. i kredskassen, kan der sponsoreres op til et
samlet beløb af 100.000 kr. om året.
Kredskassen kan dog ikke trækkes ned
under 300.000 kr. Der vil være mulighed for ansøgning 2 gange om året. En
forening kan kun søge 1 gang pr. år.
(Fortsættes på side 21)
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(Fortsat fra side 20)

Efter en del diskussion, og en erkendelse af, at der var nogle punkter i
forslaget, der skulle rettes til, blev
forslaget sendt til skriftlig afstemning.
Det viste sig, at der var et overvældende stort flertal for forslaget. Så det
blev altså vedtaget.
Det er ikke nødvendigt at hæve
kontingentet til kredsen, så kontingentet forbliver uændret på 120 kr. pr.
medlem.
På ulige år er det kredsformanden,
der er på valg. Jørgen Randa blev genvalgt. Der skulle også vælges en suppleant for kassereren. Det viste sig at
være sværere end som så. Ingen ville
stille op. Det blev derfor pålagt kredsbestyrelsen at prøve at finde en suppleant. Der var genvalg af revisorer og
kredsens ordensudvalgsrepræsentant.
Som kredsens medlem af initiativfonden, blev Henrik Brunn valgt.

Under eventuelt blev kredsbestyrelsens forslag til en sporlæggercentral
voldsomt kritiseret. Det var især den
finansielle del, der gennemgående var
upopulær. Kredsbestyrelsen blev bedt
om at finde en anden model for en
sporlæggercentral.
Fra Vejle blev der gjort opmærksom på, at der i uddannelsen mangler
et modul for hvalpetrænerer i overbygningen. Det ville Anne Wedel straks
tage op i uddannelsesudvalget.
Der var også en diskussion om,
hvorfor der var så få konkurrencer, og
hvorfor der var aflysninger af konkurrencer (udover de Corona relaterede).
Her var det gennemgående svar, at der
mangler hjælpere.
Generalforsamlingen sluttede kl. 10.
Bent
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Aktivitetskalender
Planlagte aktiviteter på pladsen og venskabskonkurrencer
2021
Lø.
Sø.
Sø.
Ti.
Sø.
Ma.
Sø.
Lø.
Sø.
Ma.
Sø.
Sø.

26. juni
27. juni
25. juli
31. aug.
5. sep.
6. sep.
3. okt.
30. okt.
7. nov.
8. nov.
21. dec.
28. dec.

Sommerfest
Pladsen udlånt til mentalbeskrivelse
Kursustest
Infoaften for efterårets kursushunde
Start af kursushold 3
Bestyrelsesmøde
Pladsen udlånt til mentalbeskrivelse
Lokalkonkurrence i Mariager
Kursustest
Bestyrelsesmøde
Klubmesterskab og julefrokost
Juleafslutning

Datoer og tider kan i sjældne tilfælde blive ændret.
Se i øvrigt opslag i klubhuset.
Konkurrencer 2021
Gå ind på DcH Mariagers hjemmeside.
På forsiden til højre lidt nede står der : >konkurrencer< gå ind her. Så
kommer man ind på arrangements kalenderen med alle konkurrencer i Danmark.
Trænings tider 2021:
Agility (”de gamle”):
Mandag
kl. 14.30 Instruktør: Jonna Jensen
Agility (”de ny”):
Mandag
kl. 19.00 Instruktør: Jette Mørk
D, C hold 1: Søndag kl. 9.30
Torsdag kl. 19.00 Instruktør: Bent Pedersen
Lis Skøtt og Ole Grøndahl
A, E hold : Lørdag kl. 8.30 Onsdag kl. 19.00
Instruktør: Bent Pedersen
B hold
: Lørdag kl. 9.00
Onsdag kl. 19.00 Instruktør: Carl Reincke
Kursushold : Søndag kl. 12.00
Tirsdag kl. 19.00 Instruktør: Bent Pedersen
og Lis Skøtt
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SPAREKASSEN
KRONJYLLAND
der hvor du er

Mariager Afdeling
Fjordgade 1
9550 Mariager
Tlf.: 9854 1200

STØT VORE ANNONCØRER Opsætning af tekstsider: DcH Mariager. Tryk: DcH Mariager
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