Formandens beretning for 2021.
2021 blev året hvor vi for alvor startede på vores nye
træningsplads.
Agility:
Forårshold: 1 hold for letøvet/øvet med 8 deltagere og 1 introhold
med 6 deltagere.
Efterårshold: 1 hold for letøvet/øvet med 8 deltagere og 1 for
introhold med 5 deltagere, der alle gerne ville fortsætte.
Stor Tak til Annalise og Lone
Hvalpe og rally:
Forårshold: 2 hvalpe og 4 rally alle fyldt helt op
Efterårshold: 2 hvalpe og 4 rally alle igen fyldt helt op
Både til forårs- og efterårssæsonen har der været flere på
venteliste, primært corona-hvalpe.
Alle hvalpe 2 fortsætter på Rally-begynder.
Stor Tak til Jytte, Erik, Robin og Margit og vores nye aspirant AnneMarie.
Trick:
1 hold.
Stor Tak til Mugge og Helle.
Dogdancing:
2 hold forår og efterår

Stor Tak til Mugge.
I januar 2021 var vi lige landet på pladsen. Der har været meget
dialog med kommunen omkring mangler på arealet. I slutningen af
2021 var tingene endnu ikke faldet på plads.
Efterfølgende er folden bagved blevet indhegnet og vi mangler nu
kun el og planering til folden.
Containeren er kommet på plads.
På arbejdsdagen d.30/4 fik opsat låge, lappet huller og fik genrejst
carporten hvor taget efterfølgende er blevet temmelig medtaget af
stormen. En kæmpe tak til alle jer der troligt møder op hjælper os
med at holde gang i klubben.
28/11 afholdt klubben juleafslutning. Det blev en fantastisk dag.
Stor tak til aktivitetsudvalget.
Der er kommet gang i reetablering af hjemme siden men den er
endnu ikke kommet helt på plads.
Kommunen havde i 2021 intentioner om at arealerne skal være
åbne for offentligheden når vi ikke har træning på pladsen.
Vi har i år været til møde omkring dette og har fremkommet med
indsigelser, da et vil medføre tilgang for ikke vaccinerede hunde,
hundeefterladenskaber ekstra nedslidning af en i forvejen belastet
plæne og chancen for at vi skal spille politi når vores træningstider
starter. Vi afventer endelig afgørelse.
Vi må ikke glemme at vi er privilegerede, vi har et sted og klubben
lever endnu.
Og selvfølgelig også stor tak til bestyrelsen
Lise

