
Kære medlemmer. 

Generalforsamlingen er vel overstået, med en god og saglig debat omkring foreningens fremadrettede 

opgaver og mål. Der kom en masse gode forslag til aktiviteter, der kan være med til at dele viden og 

erfaring medlemmerne imellem, og tage hånd om nye kandidater til Schweissregistret.  

I min beretning lød det således: 

”I  forbindelse med udsendelse af reminder om indbetaling af kontingent her forud for 

generalforsamlingen, har vi modtaget udmeldinger fra schweisshundeførere, som vi på godt jysk synes er 

lidt træls. Træls fordi vi bestræber os på at holde fokus på det, som generalforsamlingen med meget stor 

tydelighed fastslog for en del år siden, og som står i formålsparagraffen: Øge viden og interessen for 

eftersøgning af klovbærende vildt. Vi har naturligvis spurgt ind til begrundelsen for udmeldingen hos en del 

af de udmeldte, men egentligt er det jo for sent at spørge folk, når de har meldt sig ud; og derfor vil vi 

gerne invitere til en debat under punktet eventuelt, for at få nogle ledetråde og input til det fremadrettede 

arbejde. Og her er alle velkommen til at byde ind.  

Hvis du af den ene eller anden årsag ikke deltog i Generalforsamlingen, skal du så sandeligt ikke gå glip af 

muligheden for at komme med dine synspunkter og konstruktive forslag. Send en mail til et af bestyrelsens 

medlemmer, eller kom med dit forslag på Bloggen. 

På vej hjem i bilen tænkte jeg over de indkomne forslag, (du kan se dem alle, når vi lægger referatet op her 

på hjemmesiden) og fik en ide, som jeg er ved at forfølge, for at se om det er muligt at realisere den,; og så 

skal den lige vendes i bestyrelsen, inden vi offentliggør noget. 

Herudover ønsker jeg dig knæk og bræk med dine hundeaktiviteret her i foråret, god vind hvis du har meldt 

dig til en af foreningens prøver, og hvis ikke, så giv det en seriøs overvejelse, for det er altid spændende at 

komme ud og teste sig selv, og få en fornemmelse af, hvor formkurven befinder sig. 

 

De bedste hilsner 

Michael Ramlau.    


