Formandens beretning 2018
Dette bliver fra min side den sidste beretning. Det er med blandede følelser at skrive beretningen. En
glæde over at få mere tid, men også med vemod da der har været rigtige mange gode oplevelser. 2018
var på mange måder et unikt år. Specialudstilling som har været under vejs i et par år, bestod sin prøve.
Den blev afholdt den 1. september 2018 med total flot opbakning med 58 hunde tilmeldt. Der var flotte
præmier og rosetter til alle vinderne af de forskellige klasser, det var et virkeligt godt og gennemarbejdet
arrangement.
Tilbage i 2017 påbegyndte klubben udarbejdelse af en RAS (Racespecifik Avls Strategi) for Stabyhoun.
Dette arbejde fortsatte hele 2018, og første version er snart klar til at bliver præsenteret. Anette og
Flemming har lagt mange timer i dette arbejde, så jeg håber, at rigtig mange møde op og hører om det,
når den bliver præsenteret. Det bliver en øjenåbner i rigtig mange henseender, og selvom man ikke er
opdrætter, er det virkelig spændende at høre om, samtidig giver den god information og viden omkring
racen.
Klubben sendte i 2017 to af dens medlemmer på uddannelse som Mentalbeskriver. Det er Eva Abel og
Claus Jeppesen, der af klubben har fået betalt deres uddannelse, og Claus Jeppesen blev i 2018 færdig
med sin uddannelse. Klubben glæder sig til at kunne trække på deres kræfter. Måske nogle af jer
medlemmer møder dem, når I stiller jeres hund til en mentalbeskrivelse i det jyske. Klubben fortsætter
med at betale tilmeldingsgebyret for en mentalbeskrivelse, og det har flere medlemmer gjort brug af.
Det har været forsøgt at få nogle nye udvalg i gang omkring forskellige initiativer, dog uden den store
succes. Der blev nedsat en gruppe, som skulle arbejde med mentalbeskrivelser, den er ikke kommet i
gang. Flere medlemmer skulle bidrag til RAS, det har kun været Anette og Flemming, som har bidraget
og sammenfattet dokumentet. Til en gruppe omkring spor, var der kun 1 medlemmer, som meldte sig. Det
har været en sej kamp i bestyrelsesarbejdet, som samtidig indebærer at basisgrundlaget (vedtægter og
regulativer) skulle ajourføres og fornyes. Det kræver ekstra at skulle være den drivende kraft i at få
igangsat nye tiltag der bliver foreslået af medlemmer.
For 6. gang blev avlerdagen afholdt. Det var det største antal hunde, som har været inviteret til et
arrangement, så klubben havde inviteret 2 dommere: Wout Arxhoek fra Holland, og Henrik Søeborg fra
Danmark. Der var inviteret 106 hvalpe, og 30 forældredyr, og der mødte 69 hunde op, og igen i 2018 var
der hanhundeejere, der havde tage turen fra Holland for at deltage i arrangementet.
2018 blev også et godt år med hvalpe, der kom 122 hvalpe, så for anden år i træk fik klubben over 100
hvalpe. Formidling af hvalpe ændrede sig også i 2018. I stedet for en central venteliste, er det
opdrætterne selv, som skal afsætte sine hvalpe. Klubben understøtter opdrætterne med annoncering på
klubbens hjemmeside. Ordningen blev evalueret og justeret i 2018.
Bestyrelsen er glad for den gode tilslutning, der har været på udstillingerne, og som vi håber fortsætter.
Og at der vil blive støttet op om klubbens egen specialudstilling igen i år, som der blev i 2018.
En tak skal alle de besøgsfamilier have, som åbner deres hjem, for at nye købere kan møde racen. Det er
også dejligt at se, at der er gang i de lokale aktiviteter med gåture og lignende.
Fremtiden:
Fremtiden vil jeg lade være i det uvisse, men jeg håber, at medlemmerne vil tage godt imod de nye
bestyrelsesmedlemmer, og at den nye bestyrelse vil fortsætte med de aktiviteter, som er i klubben.
Til sidst vil jeg gerne takke alle i bestyrelsen for den store indsats, de yder år efter år i klubben. Jeg vil
takke for det fantastiske samarbejde, der er med konstruktive diskussioner, når vi gennem året afholder
bestyrelsesmøderne. Jeg vil komme til at savne sammenværet med disse dejlige mennesker

