Formandens beretning 2020
Velkommen til årets generalforsamling. *
I år er det noget anderledes, for det første er generalforsamlingen udsat over 3 måneder og som noget helt
nyt, er der i år mulighed for at deltage hjemme fra, via computeren.
Men først lidt om sidste års forløb og så ender vi med 2020/21
Og som altid stor tak til alle jer frivillige, som har været med til at gøre vores klub til noget mere, end blot en
hundeklub.
Og ligeledes tak til bestyrelsen, for jeres store indsats og gode samarbejde.
Kort:
•
•
•
•
•
•

2 mentalbeskrivelsesarrangementer
Deltagelse i IHF-møde i Belgien
Udgivelse 4 medlemsblade og udsendelse af nyhedsbreve
Avlsarbejde, hvalpeliste og anvisning af racen
Fællestræning på Fyn
Fællesmøde – udvalg og bestyrelse

Jeg vil kort komme ind på de enkelte ting, mens de enkelte udvalg vil orientere meget mere om deres
områder.
Udstillinger
Igen i 2019 var udstillinger den største enkeltaktivitet, med flot fremmøde og samtidig rigtig god reklame for
racen og for klubben.
Det er fortsat klubbens mål, at udstillingerne er andet end blot en udstilling, vi lægger fortsat vægt på, at
•
•
•

at få hundene bedømt af IHF dommere, og vi dermed kan uddele IHF- certifikat
at skabe en god atmosfære for alle udstillere,
at skabe en interesse hos folk, som ikke har en hovawart nu, men som gerne vil komme og både se
og høre mere om vores race.

Jubilæum 40 år
I forbindelse med efterårsudstillingen, blev klubbens 40-års jubilæum fejret. Alle medlemmer var inviteret
med og vi endte med at være om 50, der i amerikanske stil, fejrede jubilæet med masser af snak, supper
lækker mad med tilbehør.
Stor tak til Peter og Helle, som planlagde hele arrangementet, det var bare super hyggeligt.
Racerepræsentanter og Anvisning
Vi har fortsat nogle engagerede medlemmer, som fortsat er klar til at fortælle og vise jeres hunde frem for
nye interesserede/kommende hovawart ejere. Det er meget flot af jer og rigtig god reklame for klubben
Stor tak til jer alle sammen
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Selve formidlingen af hvalpe, foregår via klubbens hjemmeside, hvor interesserede kommende hvalpekøbere
kan få kontakt til de opdrættere, som opfylder de vedtagne betingelserne for at komme på DHK’s hvalpeliste.
I 2019 er der iflg. DKK født/registreret 15 hvalpe/2 kuld og 11 importer, bedre end sidste år og
forhåbentlig lykkes det at gøre det endnu bedre her i 2020
Omkring det sidste med importer, så kan det antal godt være anderledes, fordi det ikke er alle, der får omregistreret deres hund, efter den er kommet til Danmark.
Vi har i klubben valgt at fortsætte med at byde medlemmer velkommen, hvor de får et tilbud om et
medlemskab af DHK, med rigtig god rabat og et ”gavekort” til en af klubbens 2 årlige specialudstillinger,
hvor de gratis kan deltage i ”baby eller hvalpeklassen”.
formålet er fortsat 2 delt, for det er med til at give klubben flere medlemmer og samtidig at skabe kontakter
til andre hovawart ejere, når vi mødes til eks. Udstillinger men også andre arrangementer i klubben

IHF (Avlsudvalget)
DHK er medlem af IHF (Internationale Hovawart Föderation) og her mødes repræsentanter fra alle
medlemslande, hvert år, for at lægge nogle fælles retningslinjer for opdræt.
Møderne afholdes på skift i et af medlemslandene og i 2019 blev det afholdt i Belgien.
Det fortæller avlsudvalget om senereI år er IHF-mødet i aflyst, men i 2021 afholdes det her i Danmark.
Det afholdes d. 11. - 13. september i Skærbæk (Sønderjylland),
Selv om mødet er for få repræsentanter fra hvert land, så er det alligevel vigtigt at krydse weekenden af, for
samtidig med IHF-mødet, afholdes der en stor udstilling, hvor der normalt kommer rigtig mange udstillere.
2022 er det i Tyskland, hvor tyskerne afholder hovawartklubbens100 års.

Hjemmesiden
Klubbens hjemmeside er fortsat flot besøgt og siden bliver løbende opdateret.
Det er på klubbens hjemmeside, at der er mulighed for at tilmelde sig de forskellige arrangementer og det er
også her, der kan findes omtale af alle klubbens andre aktiviteter.
På hjemmesiden er der også særlige tilbud til opdrætterne:
•
•

På Klubbens Hjemmeside oplyses om opdrættere, der har planlagte parring via Klubbens
Avlsudvalg.
På Klubbens Hjemmeside oplyser ejere af avlshanner på særlig liste, synlig for tæveejere i DK og
udland.
og her er avlsudvalget har lavet en oversigt over avlsgodkendte hanhunde, hvor der også er foto af
hunden.
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Man skal selv huske at informere Avlsudvalget, hvis man ønsker at hunden skal på listen, når den
opfylder betingelserne, og sende et foto til udvalget.
Næste projekt for hjemmesiden er en opdatering af hele platformen, men det bliver noget der skal
sættes i gang i 20/21
Facebook
Der er fortsat stor interesse for at debattere og videreformidle oplysninger på klubbens Facebookside.
Det giver mange spændende og lærerige debatter, men igen en opfordring til alle brugere, at selv om ”ordet
er frit”, så er det vigtigt at følge de få retningsliner, som fremgår på siden.
Siden er et tilbud/mulighed for at kunne debattere forskellige emner, men ikke et sted til f.eks. formidling af
hvalpe.
Medlemsbladet
I 2019 udkom der 4 flotte blade, med masser af spændende artikler.
Men allerede midt på året, meddelte redaktøren Inge Jakobsen, at hun ikke ønskede at fortsætte i 2020.
Bestyrelsen har forsøgt at finde en person i klubben, som kunne fortsætte med udgivelsen af bladet, men det
er desværre ikke lykkes.
Senere i dag er det et punkt på dagsordenen, og vi skal finde en vej i fremtiden, og om det skal være trykt
eller elektronisk, så skal der i hvert fald være medlemmer, som gerne vil gå ind i dette arbejde
Medlemmer
Klubbens medlemstal i 2019, er fortsat meget fint.
Vi endte med at være 174 medlemmer, inkl. 3 æresmedlemmer. Det er status quo .
Medlemstallet her i 2020 ser igen lovende ud for klubbens fremtid.
Her i juni er medlemstallet 172, og det er rigtig flot, så må vi håbe på nogle flere hvalpekøbere, som også
gerne vil være medlem af klubben.

Fællesmøde
Bestyrelsen holder fast i en efterhånden gammel tradition, hvor bestyrelsen afholder et fællesmøde, hvor
bestyrelsen og de nedsatte udvalg i DHK debattere forskellige emner, som der kan arbejdes videre med
gennem det kommende år.
Det er også her der er mulighed for en snak om det enkelte udvalgs arbejdsopgaver, opdatering af regler for
avl og mulighed for at fylde lidt i idebanken til kommende arrangementer.
Som det kan læses i referatet fra mødet, så var det et spændende møde, med nogle gode om konstruktive
snakke.
Referat fra dette møde, kan findes på klubbens hjemmeside.
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Bestyrelsen
I 2019 har bestyrelsen har holdt 3 ordinære møder, 1 web-møde og 1 fælles møde
Referaterne kan ses på klubbens hjemmeside.
Jeg vil gerne her sige stor tak for jer i bestyrelsen, for godt samarbejde og mange spændende snakke.
Det sidste ord
Inden jeg slutter beretningen, så synes jeg det er vigtigt for alle at tænke på, at Dansk Hovawart Klub er en
forening, hvor alt arbejde udføres frivilligt og ulønnet.
Derfor er det også meget vigtigt, at rigtig mange af jer medlemmer, bakker op om klubbens arrangementer
ved både selvfølgelig at deltage, men også med at tilbyde hjælp til planlægning og afvikling.
Hvis det kun er ”ildsjæle” der driver værket, så brænder lyset ud på et tidspunkt, og det kan have ubehagelige
konsekvenser på længere sigt.
Og selv om dette år er starter meget speciel, så ser jeg alligevel frem til nogle spændende arrangementer,
hvor der til både hygge og meningsudvekslinger sammen med rigtig mange hovawartejere.
Det er de frivillige ildsjæle, som skaber klubben
Det var mine ord til årets beretning
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