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NYHEDSBREV 22-05-2017 hovedbestyrelsen
Forkortelser:
HB = hovedbestyrelsen
FU = forretningsudvalget
ØKONOMI
Vi mangler 316 medlemmer i forhold til samme tidspunkt sidste år, men de 100 stammer fra Færøerne, som jo ikke er medlem i DcH mere.
Medlemsoversigt ved udgangen af april 2017

Kreds
1
2
3
4
5
6
I alt

Medlemstal
2017
1.886
1.274
1.916
1.440
943
1.943
9.402

72,7
68,1
75,2
70,6
73,4
74,7

Medlemstal
2016
1.842
1.328
2.026
1.477
954
2.091

Medlemstal
Ultimo 2016
2.596
1.870
2.548
2.040
1.284
2.600

72,7

9.718

12.938

Tilgang i % af 2016
44
-54
-110
-37
-11
-148

2,4
-4,1
-5,4
-2,5
-1,2
-7,1

-316

-3,3

Den gennemsnitlige tilbagegang i forhold til samme måned sidste
år er - 3,3 %
Indtil videre er økonomien stadig stram, så vi kører efter budgetterne.
Dyrekassen har ikke ønsket at fortsætte sit sponsorat som de sidste 5 år. Jan forhandler
med dem om et 1-årigt mindre sponsorat for 2017.
Eftersøgningsudvalget vil gerne have nye veste til hundene, men det må tages med i
udvalgets budget.
Nordisk udvalg vil gerne have tøj til NM deltagerne, evt. noget lånetøj, som kan bruges
flere år. Det er ikke med i udvalgets budget, så HB kan ikke bevilge dette. Vi henviser
udvalget til selv at forsøge at skaffe sponsorer.
FORRETNINGSUDVALGET OG SEKRETARIATET
I FU sidder landsformand Annette Lunau, landskasserer Erik Hansen, kredsformand kreds 2 Susanne Kjær samt forretningsfører Jan Nielsen.
FU holder Skype møde ca. hver 3.-4. uge for at følge med i arbejdet i sekretariatet og tage stilling
til evt. presserende sager. Fysiske møder, som det blev gjort før, er ikke en mulighed, da landsformanden nu bor på Sjælland.
Jan har lavet en oversigt over opgaverne i sekretariatet så hovedbestyrelsen får et bedre overblik
over arbejdet.
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Redaktionen planlægger at lave en artikel i DcH bladet om arbejdet i sekretariatet i løbet af dette
år.
MEDIER OG NYHEDSBREV
Landsforeningen sender nyhedsbreve ud til lokalforeningernes formænd, men for at give alle medlemmer mulighed for at følge med i, hvad der sker i landsforeningen, bliver der åbnet mulighed for
at alle medlemmer kan abonnere på nyhedsbrevene.
HB vil lave en brugervenlig udgave af referaterne som nyhedsbreve og opfordrer udvalgene til at
gøre det samme.
Samtidig vil HB gerne have gang i et samarbejde mellem DcH’s 3 medier: DcH bladet, hjemmesiden og Facebook. Der sker alt for lidt på de to elektroniske medier og det vil vi gerne have ændret
på.
ORIENTERINGER OG VEDTÆGTER TIL 2018
I 2015 startede HB et arbejde med at forenkle landsforeningens vedtægter og orienteringer. Arbejdet har været gået helt i stå, men nu tager HB det op igen.
Der er nedsat to arbejdsgrupper til at få gang i processen
Orienteringer/årbog: Rene og Annette
Vedtægter: Frede, Jørgen og Rene
Planen er at både orienteringer og vedtægter kan fremlægges på fællesmødet i november og derefter på landsmødet 2018.
VISIONER OG MÅLSÆTNINGER
Landsformanden har lavet et oplæg med nogle tanker om visioner og målsætninger for DcH og
ikke mindst med tilhørende værktøjer. HB har kigget på oplægget og er enige om, at der skal arbejdes videre med dette for at udvikle DcH.
Arbejdsgruppe der ser på oplægget til næste HB-møde: Johnny, Jørgen og Annette.
DANSK KENNEL KLUB
Formanden har fået en invitation fra Dansk Kennel Klub (DKK) til et frokostmøde til august sammen med forretningsføreren. Det deltager vi naturligvis i.
Vi har pt. samarbejde ang. agility, rally, IPO/SPH og nordisk program. DKK har dog FCI aftalerne i
Danmark. Men vi har pt. ikke noget samarbejde på organisationsniveau.
UNGDOMSARBEJDET I DCH
Vi har pt. 26 betalende deltagere til ungdomslejren, og der skal være 40 deltagere, for at det kan
balancere økonomisk. Der kan naturligvis være tilmeldte, der endnu ikke har betalt. Fristen er 1/6.
Det er HB’s opfattelse, at der er meget lille opbakning til ungdomsarbejdet i DcH generelt, men vi
beder udvalget komme med en status på hvor mange lokalforeninger, der har et reelt ungdomsarbejde.
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