
Bestyrelsen har ordet. November. 

Kassererens vigtigste opgave er at sikre, at der er styr på finanserne, og at der altid er penge i kassen til at 

bestyrelsen kan gennemføre både de kortsigtede og de langsigtede aktiviteter. 

Foreningens nuværende femårige ”Strategi- og handlingsplan” udløber med 2013, og bestyrelsen har 

igangsat arbejdet med planen for 2014-18. Der forventes øgede aktiviteter på begge fronter, og det bliver 

en udfordring at sikre stabil finansiering. 

Hidtil er det gået meget godt, idet den daglige drift har kunnet financierers ved medlemskontingentet og de 

mere langsigtede aktiviteter ved donationer fra forskellige fonde. Forhåbentlig kan dette fortsætte, men 

fondsstøtte er jo i sagens natur en usikker indtægtskilde. 

 Øget indtægt kan komme fra tre kilder: 

 Flere fondspenge (hvem tør satse på det?)  

 Hævelse af medlemskontingentet (er ikke et emne for den nuværende bestyrelse!) 

 Øget medlemstal (hvordan får vi det? 500 medlemmer er tilsyneladende en magisk 

grænse). 

Vel er Dansk Schweisshundeforening ikke en forening kun for de legitimerede hundeførere, men vi har dog 

gennem årene, både via uddannelse og prøver, og den formelle og uformelle kontakt med organisationerne 

omkring Schweissregistret haft stor indflydelse på, at Registret har nået det niveau, det har i dag. 

Uforståeligt for kassereren, er der stadig 10 hundeførere, som ikke er medlem, og som dermed har 

besluttet at stille sig udenfor fællesskabet, selv om de selvfølgelig på lige fod med alle andre hundeførere 

nyder godt af den indflydelse, foreningen har. 

 

Vi legitimerede schweisshundeførere oplever ofte, at rekvirenterne (jægerne) ikke kan forstå den 

nuværende finansiering af vores arbejde, og at de har et ønske om at kunne bidrage til schweiss-sagen 

enten via medlemskabet af Danmarks Jægerforbund eller via jagttegnsmidlerne. 

 

Og så fik kassereren en (god?) ide. 

 

Da foreningens nye folder (se den under ”om foreningen” på hjemmesiden) i september blev udsendt med 

5 stk. til samtlige 881 jagtforeninger under DJ, fulgte der en opfordring med til formanden om at tegne et 

medlemskab for foreningen. Tanken var, at medlemmerne på denne måde, som ønsket, (men godt nok lidt 

indirekte) kunne komme til at bidrage til sagen, og at kontingentet på 225 kr. for ca. 900 foreninger med ca. 

97.000 medlemmer ville svare til et gennemsnit på ca. 2 kr. pr medlem, hvilket jo nok ikke kunne slå 

bunden ud af jagtforeningernes økonomi. 

Nu, efter 2 måneder, er der 15 foreninger, som har ønsket at blive medlem, så måske opfatter formændene 

det ikke som en så god ide, som kassereren håbede. Jeg opfordrer derfor de af vore medlemmer, som er 

medlem af en jagtforening til at tage stilling og evt. kontakte deres formand med opfordring om at tegne et 

medlemskab.   

OBS: Schweiss-seminaret som afholdes gratis (næsten) for medlemmerne på Nymindegab Kaserne hvert 

andet år, er fastsat til den 15-16. marts 2014 med mulighed for ankomst om fredagen. Følg med på 

hjemmesiden vedr. programmet, der som sædvanligt består at både teoretisk og praktisk nytænkning vedr. 

sporarbejdet. 
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Kasserer mm.   


