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Bestyrelsens beretning

Kære Generalforsamling

Det  er  i  dag  torsdag  den  29.  september  2020,  og  vi  har  i  år  valgt  at  afholde
generalforsamlingen her i Struer Energi Park.

Vi håber på en god dialog i en pæn og ordentlig tone og vi håber der vil fremkomme
nogle gode idéer, som den kommende bestyrelse kan arbejde videre med.

Her et tilbageblik over arrangementer i det forgangne år.:

– I september måned havde vi kredsmesterskab i lydighed i Vejrum, dommere 
var Erhard Jørgensen og Palle Bergsø. P. g. a. for få tilmeldte måtte vi 
desværre aflyse rallyprøven.

– I november havde vi vores juleskue og rallyprøve i Spøttrup Kulturhal, med 
rekord stort antal deltagere, som skuedommere havde vi inviteret Hanne Laine 
Jensen og Kim Vigsø Nielsen og til at dømme rallyprøven havde vi inviteret 
Susann Wheadon.

– I januar havde vi vores altid godt besøgte vinterskue, til dette havde vi inviteret
Annette Bystrup og Carsten Birk som dommere.

– I marts havde vi foredrag med dyrlæge Kirsten Rübner-Petersen om 
førstehjælp til hunde, Desværre var det samtidig med coronavirus rigtig tog sit 
indtog i Danmark, så der var begrænset deltagelse. Heldigvis har Kirsten lovet 
at lave et nyt foredrag, som vi vil afholde når situationen bedres igen.

Coronavirus indtog betød aflysninger af arrangementer over hele Danmark og Kreds 
9 blev også ramt. Vi måtte udskyde vores forårstræning, vi måtte aflyse vores 
rallyprøver i Alhedens Idræts- og Kulturcenter i marts, Kr. Himmelfartsskuet og 
lydigheds- og rallyprøver måtte også aflyses.
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Her i Kreds 9 kan vi tilbyde træning for hvalpe, unghunde, lydighed, rally, agility
samt ringtræning både på begynder, fortsætter/hygge eller konkurrenceplan.
Vi har rigtig mange kursister fordelt på de forskellige hold, så det viser jo bare, at
folk bruger vore tilbud og kommer til træning med deres hunde. 

Alt  i  alt  har  der  på hvalpe,  lydighed,  rally  og agility  holdene været  ??  hunde til
træning, og så har vi haft ??  hunde til ringtræning.

Siden  sidste  års  generalforsamling,  har  vi  desværre  måtte  sige  farvel  til  et  par
instruktører, men vi har også fået en ny ringtrænerelev i Holstebro.

”Og det lykkedes os at finde et tomt butikslokale i Bredgadecenteret i Struer, som vi
kunne leje til træningen i vinteren 2018/19. der kan vi meddele at vi har lejet det igen
for den kommende vinter”.

Sidst men ikke mindst, så skal der lyde et kæmpe stort tak til dem der deltager og
dem  der  hjælper  ved  vores  arrangementer  samt  vore  sponsorer,  vi  er  utrolig
taknemmelige og super glade for den kæmpe store støtte til vore arrangementer.

Med disse ord vil jeg overgive beretningen til generalforsamlingen.

Jes G. Svenningsen
29. september 2020


