
 

Formandens beretning 2017 
2017 var året, med mange forandringer i bestyrelsen. På sidste års generalforsamling, blev bestyrelsen 
udfordret og der opstillede nye kandidater. Medlemmerne støttede dog den siddende bestyrelse og den 
har arbejdet med punkterne som der var kritik af.  
Et af punkterne var, at bestyrelsen opleves som meget lukket. Der blev efterfølgende oprettet en gruppe 
på Facebook, hvor alle klubbens medlemmer er velkommen til være en del af, som har det formål, at der 
hurtigt kan komme oplysninger ud om forskellige ting og medlemmerne skal kunne få fat i bestyrelsen 
eller andre medlemmer omkring forskellige emner. Det er dog ikke alt der egner sig til blive informeret om 
via denne kanal. Tonen har ind i mellem vist sig ikke altid at være for pæn på de sociale medier, og det 
resulterede desværre i, at bestyrelsesmedlem Helle Svendsen valgte at trække sig. Bestyrelsen vi sige en 
stor tak til Helle for den indsats hun har gjort gennem årene, og vi kan godt forstå hendes beslutningen for 
som hun siger ”Det skal være sjovt at være i en forening hvor man bruger sin sparsomme fritid på 
foreningsarbejdet”. Efter Helle’s stop i bestyrelsen fik vi klubbens suppleant Cindy ind, som vi glæder os 
til at samarbejde med.  
Lise Glindvad gør et ihærdig forsøg på at sikre den gode tone på de sociale medier, som hun skal have 
en stor tak for.  
Tonen har også haft indvirkning på, at der er sket rokeringer på nogle af posterne i klubben. Anette har 
valgt for en periode at trække sig fra avlsrådgivningen og lade Louise prøve kræfter med avlsarbejdet, og 
som klubben har meldt ud, vil servicen falde, da Louise er ny på området. 
 
Et andet tiltag som bestyrelsen fik i stand var et medlemsmøde, der blev afholdt i oktober måned på Fyn. 
Der var mødt ca. 20 medlemmer op, hvor hovedparten var opdrættere. Der blev informeret lidt om de 
tiltag som bestyrelsen arbejder med, og så blev der nedsat en arbejdsgruppe der skulle udarbejdet en 
RAS (Racespecifik Avls Strategi) for Stabyhoun. Anette sidder fra bestyrelsen side og som ansvarlig for 
arbejdsgruppen og de øvrige medlemmer er Flemming, Eva. De skal i fællesskab lave et oplæg til en 
RAS. Der var en dialog og forventningsafstemning omkring samarbejdet mellem opdrætter og 
avlsrådgivningen. 
 
2017 var også det år, hvor klubben har sendt 2 medlemmer på uddannelse som Mentalbeskriver. Det er 
Eva Abel og Claus Jeppesen, der af klubben har fået betalt deres uddannelse, som de blev færdig med i 
april 2018. Klubben glæder sig til at kunne trække på deres kræfter og måske nogle af medlemmerne 
møder dem på banerne som Mentalbeskriver. Til medlemsmødet blev der også nedsat et 
mentalbeskrivelsesudvalg bestående af Mette Knudsen, Eva Abel, Claus Jeppesen, Helle Svendsen og 
Bente Madsen. Klubben fortsætter med at betale tilmeldingsgebyret for mentalbeskrivelserne, og det har 
flere gjort brug af.  
 
Louise har gennem 2017 arbejdet med at få arrangeret en specialudstilling for racen og datoen er nu 
fastsat til den 1 september 2018. Ved sidste års generalforsamling efterlyste vi ildsjæle blandt 
medlemmerne som ville være med i et arbejdende udvalg omkring specialudstilling, hvor Linda Lindstrøm 
og Steffan Jensen har meldt sig til at hjælp. Louise skal have et stort skulderklap for at det er lykkes at 
komme i mål med projektet. 
 
Avlerdagen har nu været afholdt for 5 år, og hver år kan bestyrelsen mærke, at det ikke trækker så 
mange ressourcer længere, da arbejdsgangene er blevet justeret og tilpasset gennem årene. Anette og 
Helle har været nøglepersonerne for avlerdagen og de skal også have et stort skulderklap for deres 
indsats. Klubben havde inviteret dommer Wim Wellens fra Holland, der viste begejstring for den høje 
standard, som vi har på vores hunde. Der var inviteret 45 hvalpe, og 16 forældredyr, og der mødte 32 
hunde op, og igen i år var der hanhundeejere, der havde tage turen fra Holland for at deltage i 
arrangementet.  
 
2016, var et fantastisk år i forhold til antal fødte hvalpe, men 2017 blev endnu bedre, der kom 105 hvalpe, 
så det er første gang klubben er over 100 hvalpe. Der har været udfordringer i forbindelse med 



hvalpeformidlingen, og med udgangen af 2017 besluttede bestyrelsen, at nedlægge den centrale 
venteliste og formidling. En af grundene til at hvalpeformidlingen nedlægges, er at mange har fået en 
anden hvalp, og når klubben kontaktede dem, så reagere køberne ikke på de henvendelser klubben 
sendte og nogle opdrættere var ikke tilfreds med måden de fik tilbudt købere på. Ændringen vil blive 
evalueret i 2018 og der vil løbende blive justeret hvis ordningen ikke fungere.  
 
Bestyrelsen er glad for den gode tilslutning der har været på udstillingerne, som vi håber det fortsætter og 
der vil blive støttet op om klubbens egen specialudstilling. En tak skal alle de besøgsfamilier have, der 
åbner deres hjem for at nye køber kan møde racen. Det er også dejligt at se, at der er gang i de lokale 
aktiviteter med gåture og lignende. 
 
Fremtiden:  
Bestyrelsen vil arbejde videre med de arrangementer, der blev startet i 2017, og en specialudstilling til 
september 2018 som vi ser meget frem til.  
 
Et andet ønske er også mere medlemsinvolvering i projekterne, men også at medlemmerne selv kommer 
med ideer, som de ønsker at arbejde med, for bestyrelsen kan ikke favne alt alene. I forbindelse med 
specialudstillingen har et medlem arrangeret lydighedsprøver i forbindelse med specialudstillingen og det 
er vi selvfølgelig rigtig glad for.  
 
Til sidst vil jeg gerne takke alle i bestyrelsen for den store indsats de yder år efter år i klubben og det 
fantastiske samarbejde der er, og konstruktive diskussioner der har været igennem året på møderne. 


