Da generalforsamlingen nærmere sig, og der
er medlemmer der efterspørger hvem vi er,
som der evt. skal stemmes på, er der lidt
information om mig Birgit Skov.
Tilbage i 2011 fik jeg overdraget
formandsposten af Anni Sommer, da hun ville
trækkes sig fra bestyrelsesarbejdet inden for
få år. Inden jeg fik formandsposten var jeg
kasserer i en årrække og inden da suppleant.
Jeg har gennem hele mit voksenliv haft hunde
og fik vores første Stabyhoun tilbage i 2000 og
det er siden blevet til 6 Stabyhoun. Lige nu
har jeg 4 Stabyhoun, der bruges til udstilling,
avl, jagt og familiehunde. De hjælper ligeledes
på dambruget med at holde bestanden af
smådyr nede. Jeg har gennem min tid som
opdrætter fået 7 kuld hvalpe. Jeg har taget
DKK´s opdrætter uddannelse for nogle år
siden og eget Kennelnavn. En af mine
interesseområder er avlen, hvor jeg lægger
vægt på, at avle sunde og gode familie- og jagthunde, der lever op til FCI standard.
Foreningslivet har også altid haft min interesse, så jeg har gennem livet, lagt mange frivillige timer i diverse
foreninger. Jeg prøver i bestyrelsesarbejdet at involvere mig bredt og være nysgerrig på alle områder.

Jeg mener klubben skal være en klub for alle, så vi ser bredden og appellere til bredden. Klubben skal være
for alle, om man bruger hunden til avl, udstilling, jagt, spor, rally, lydighed på forskellige plan, eller har en
familiehund der bruges til gåture og hygge så skal klubben favne alle.
Jeg ønsker mere medlemsinvolvering i de arrangementer, som klubben stabler på benene. Herved kan
medlemmernes ideer blive til virkelighed, og der kan komme flere arrangementer i gang, des flere der er til
at løfte opgaverne.

Jeg har altid været fascineret af den gode ånd, der er blandt medlemmer, når de mødes i forskellige
sammenhæng. Det oser altid af hygge og en god snak, og det vil mange andre klubber misunde os i DASK.
Så det er noget der skal værnes om.

At der er stabilitet i bestyrelsen er også et vigtigt punkt, da jeg af erfaring har oplevet at udskiftninger på
posterne, ikke er optimalt hvis bestyrelsen skal få stablet noget på benene. Der har været et par år hvor
der ikke har været udskiftninger og det har givet arbejdsro og rigtig mange ting er kommet i gang og
fungerer rigtig godt og nye ideer lægger på tegnebrættet.

Det gode samarbejde blandt bestyrelsesmedlemmerne, gør også at man vil bruge sin fritid på klubben.
Den forskellighed der er blandt bestyrelsen, både med alder, erfaring og interesseområde gør, at vi har
nogle fantastiske gode dialoger omkring bestyrelsesarbejdet.

Den siddende bestyrelse har løftet nogle tunge opgaver, der ikke har været særlig synlige for
medlemmerne. Det har været at klubbens vedtægter skulle ændres, da DKK havde fået nye overordnede
vedtægter. Klubbens avlsregulativ skulle ændres så den passede ind i DKK overordnet avlsanbefalinger, så
her er lagt rigtig, rigtig mange timers arbejde.

Bestyrelsen har fået Avlerdagen op og stå. Den har været mange år under vejes, de første snakke var
tilbage før 2011.

Som formand anbefaler jeg, at man giver den siddende bestyrelse sin stemme så vi kan fortsætte af den
vej som vi er så godt på vej ud af.
Hvorfor skal du så give den siddende bestyrelse din stemme?
- Bestyrelsen repræsenterer bredden, i forhold til interesseområderne - Jagt, udstilling, mental,
familiehund, avl, træning m.m.
- Det fantastisk samarbejde, med konstruktive diskussioner mellem bestyrelsesmedlemmerne.
- Den gode dialog der er oparbejdet med den Hollandske klub.
- Bestyrelsen repræsentere forskellige aldersgrupper, hvor der også er plads til ungdommen
- Efter en del års arbejde, er arrangementerne ved at køre på skinner så der bliver plads til at arbejde
med nye ting.
- Avlsarbejdet bliver prioriteret meget højt.
- Der er nu gang i nye initiativer, som mentaltest og specialudstillinger
- Vi vil gerne arrangement fra medlemmerne

Hvem er jeg som privat. Jeg er 53 år, gift med Flemming og har 2 store piger og 2 snart 3 børnebørn. Vi bor
i Vejle Ådal, hvor vi driver et økologisk dambrug med 2 ansatte og der producere 60 tons fisk om året. Til
daglig arbejder jeg ved Billund kommune, hvor jeg er teamleder for 9 økonomikonsulenter.

