NY BESTYRELSE
På årets generalforsamling blev der skiftet lidt ud i bestyrelsen.
Formand gennem et årti Carsten Kristensen og næstformand Carlo
Hermansen valgte begge at stoppe. De har begge udført et stort
stykke frivilligt arbejde for DcH Esbjerg, og en stor ros og
anerkendelse skal lyde herfra – TAK skal i ha´ drenge (ja vi er lidt
kærlige i tonen). Heldigvis har de begge tilkendegivet at de er helt
friske på at hjælpe til fremover – og det har jeg lovet dem at de
nok skal få lov til 
Kassereren Else Andersen, er desværre hårdt ramt af sygdom og
hun har taget en helt fortjent sygeorlov. Else har også udført et
kæmpe stykke arbejde, som jeg gerne vil anderkende med tak. Nu
skal hun helt sikkert have ro til at komme sig helt, uden at
bekymre sig om os.
Generalforsamlingen valgte Janni Kristiansen som konstitueret
kasserer, og vi må sende hende stor tak for en kæmpe indsats i
den forbindelse, hvor hun både har samlet på mange opgaver og
samtidig har skullet sætte sig ind i mange nye.
En af de opgaver som ikke var klar, var årsregnskab og budget. Det
blev besluttet at afholde ekstraordinær generalforsamling d. 24/2.
Udover Janni som kasserer, blev Michael Nilsen valgt og han er
ved bestyrelsens konstituering også blevet valgt til næstformand –

tillykke til Michael. Ved valg til formand blev undertegnede valgt –
tak for valget.
Den nye bestyrelse består altså af 3 nye personer, på 3 tunge
poster. Det betyder at det uden tvivl vil komme nogle ændringer i
forhold til hvad ”vi plejer” af gøre. Det er samtidig bestyrelsens
håb at der lige tages lidt hensyn til de ”nye i job” 
Jeg er dog fuld af fortrøstning, for vi har afholdt vort 1. bestyrelses
møde, hvor vi nåede langt omkring.
OG DER ER UDBREDT OPTIMISME I DEN NYE BESTYRELSE!!!
Det primære var naturligvis konstituering af bestyrelse, men også
en vigtig dialog omkring det at have ansvar og hvad det
indebærer. Vores ”hovedpunkt”, set med mine øjne, var at blive
enige om hvilke målsætninger vi skal og vil arbejde frem efter. Det
gav en rigtig god dialog, som opsatte 4 hovedmålsætninger for
klubben og dermed også for bestyrelsens arbejde. Meningen er at
alt hvad vi laver, skal være i henhold til de 4 målsætninger.
En anden væsentlig ændring ifht. tidligere er at vi i bestyrelsen vil
”spille med åbne kort”, hvilket konkret betyder at vore referater
fra bestyrelsesmøderne vil blive offentliggjort på vores
hjemmeside. Vi har nemlig ikke noget at skjule og det vil jo bare
være godt hvis medlemmerne er interesseret og læser
referaterne. Det er naturligvis velkomment også at stille
spørgsmål, hvis noget ikke er helt klar. Det er svært at få alt med i
et referat. Men vi forsøger på det.

Hjemmesiden vil ikke kun indeholde referater men alt blive lagt op
der. Der er intentionen, og der vil nok gå en stund førend det er
helt oppe og køre, men hjemmesiden er vor opslagstavle. Vi vil
også anvende det mest anvendte digitale medie, facebook, som et
aktiv til at markedsføre tiltag og til hurtig kommunikation. Jeg ved
godt at der stadig findes mennesker som ikke bruger facebook,
men det er meget stærkt udbredt medie.
Vi skal ikke begrænse os med laveste fællesnævner, men derimod
udvikle os i takt med virkeligheden.
Der kunne tages mere med i dette lille nyhedsindlæg, men som
nævnt vil referat mm. kunne læses på hjemmesiden, så kig derind.

Vi vil være hundeejerens foretrukne valg
Vi vil stå for kvalitet i vores konkurrencer
Vi vil have de bedste trænere
Vi vil skabe sammenhold og gode rammer
for vore medlemmer
Jeg ser frem til et godt og positivt samarbejde.
Brian Klaris, formand

