
Bestyrelsen har ordet marts. 

Det bliver en opfordring fra både kassereren og redaktøren. 

 

Fra kassereren: 

Den 10. januar modtog alle medlemmer med kendt e-mail adresse (og det er de fleste) denne opfordring til 

at betale kontingentet senest den 31. januar. 

Heldigvis var der mange, som forstod budskabet, men her ved midten af marts er der stadig 121 

medlemmer, som ikke har betalt. Hvis du er én af dem, beder jeg dig betale hurtigst muligt. Er du i tvivl, så 

ring 20 30 15 01. 

Kontingent til Dansk Schweisshundeforening for 2013. 

Så har vi taget hul på det nye år, og bestyrelsen er som sædvanligt i arbejdstøjet med hensyn til opfyldelse 
af målene i ”Strategi- og handlingsplan 2009-2013”. 

For vores lille forening med ca. 500 medlemmer, hvor de løbende aktiviteter udelukkende finansieres af 
medlemmernes kontingenter, er det yderst vigtigt, at kontingenterne bliver indbetalt tidligt på året. 

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at overgangen fra indbetaling via girokort til betaling via netbank 
har været en udfordring for flere medlemmer end forventet, og især da for kassereren som har måttet 
bruge meget energi på at få alle kontingenter i hus før årets udgang. 

Ikke desto mindre er der en sådan økonomisk besparelse ved ikke at skulle udsende girokort, at vi prøver 
igen i år. Men det har vist sig nødvendigt at lave nogle fælles regler for indbetalingerne. 

Kassereren har derfor flg. ønsker til betaling via netbank. 

Desværre har bankerne ikke standardiseret hvilke oplysninger der kan overføres sammen med beløbet, 
men som minimum ønskes overførslen mærkes med ”kontingent 2013” og ”medlemmets navn og adresse”; 
og datoen bør være senest 31.01.2013. 

Bemærk at kontingentet for 2013 er 225 Kr., og at Reg. nr. og konto nr. er: 4426 – 6841104. 

Såfremt der er plads ønskes også medsendt: 

 Fasttelefon nr. / mobiltelefon nr. (eksempel 86684079 / 20301501). 

 E-mail adresse. (eksempel fimoeller@bknet.dk). 
 

Med håb om forståelse. 
Finn Møller 
Kasserer. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Fra redaktøren: 

Den 8. marts modtog alle medlemmer med kendt e-mail adresse (og det er de fleste) denne opfordring til 

at indsende indlæg til Schweisshunden 2013. 

Enkelte har reageret, men der er stadig plads til netop din artikel. 

mailto:fimoeller@bknet.dk


Indlæg til Schweisshunden 2013. 

Så er generalforsamlingen vel overstået, og jeg kan tage min kasserer-kasket af og min redaktør-kasket på. 

Hvad jeg her vil sige, har jeg sagt til hudløshed år efter år, men det er vigtigt at blive ved med at gentage 

det. 

Foreningen modtager fra mange sider - ikke mindst fra de bidragende fonde – stor ros for vores årsskrift 

Schweisshunden, og det er en uvurderlig hjælp for mig som foreningens ”fundraiser”, at det kan fortsætte 

sådan. 

Nye medlemmer fremhæver også ofte, at det er befriende, at årsskriftet ikke er fyldt op med udstillings- og 

prøveresultater, men indeholder både lærerige faglige artikler og beretninger fra medlemmernes oplæring 

af nye hunde og fra de legitimerede hundeføreres praktiske liv. 

Så lad det fortsat blive sådan! 

Det er hidtil lykkedes at give ”Schweisshunden” et passende indhold af både fagligt relevant stof og gode 

historier fra medlemmerne, men det er vel ikke nogen hemmelighed, at det er blevet vanskeligere med 

årene. Mange har, forståeligt nok, så travlt i hverdagen, at det er vanskeligt også at afsætte tid til 

redaktøren for Schwesshunden. 

Så lad mig derfor komme med det sædvanlige nødråb, som næsten er blevet mit mantra. 

Ansvaret er jeres - Ingen indlæg – Intet indhold – Ingen Schweisshund 2013! 

Uden en aktiv indsats fra jer, både mht. artikler og billeder, er det ikke muligt at opretholde standarden. Jeg 

beder derfor alle om, at I sender mig, hvad I måtte synes, der kan være relevant. Som nævnt på 

generalforsamlingen er min deadline 1. april. Tænk hverken på grammatik eller sprogbrug, det klares under 

redigeringen. Alle får evt. redaktionelle ændringer retur til godkendelse. 

Nogle få har allerede taget udfordringen op, og har indsendt artikler og billeder; og mange tak for det. Men 

desværre strømmer det ikke ligefrem ind med indlæg, og jeg har altså endnu kun stof til cirka en kvart 

Schweisshund, hvilket selvfølgelig påvirker redaktørens nervesystem en smule. 

Så kom nu i gang, og se at få trykket på tasterne! 

Adressen er: fimoeller@bknet.dk eller Tyttebærvej 15, 8850 Bjerringbro. 

Venlig hilsen  
Finn  
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