Hvem og hvad står ”Seniorklubben” for?
Hvad er ”Seniorklubben”:
Seniorklubben blev stiftet på Siegerschau 2006 i Nürnberg af en gruppe personer
alle over 50 år, som ville gøre noget for ungdomsmedlemmerne/ungdomsarbejdet i
Schæferhundeklubben.
Seniorklubben består af en bestyrelse, som hvert år vælges på den årlige
generalforsamling, der afholdes på Siegerschau i Tyskland, med lidt mad og lidt
drikkevarer til!
På generalforsamlingen fastsættes kontingentets størrelse, der overdrages kasseren.
Bestyrelsen består af en formand, sekretær og en kasserer, alle i Seniorklubben er
valgbare. Senior klubben består af:

Egon Knudsen, kennel Egåen
Ejler Nielsen, kennel Hatani
Svend Rungstrøm, Kennel Mack
Jesper Rungstrøm, Kennel Mack
Micheal Schou, Kennel Hekami
Joel Møller Olsen, Kennel Team Jokami
Niels Ole Uggerholm, Kennel Hatani
Christian Heidum, Happy Dog, kasserer
Kasper Mønster Olesen, Kennel Team Jokami
Torben Knudsen, sekretær
Pelle Lundquist, dommer Schæferhundeklubben
Erling Mortensen, formand
Hvad er formålet med Seniorklubben:
Hvert år fremlægges forslag til behandling, om hvilke initiativer der skal
sponsoreres, her taler vi kun ungdomsarbejdet og ungdomsmedlemmer.
Vi hænger os ikke i aldersgrænsen, men hvis et ungt medlem af klubben, har lyst til
at deltage i skuer, prøver eller udtagelser er vi parate til at yde et bidrag til
nedbringelse af de udgifter det unge medlem har i forbindelse deltagelsen.

Hvad har vi sponseret:
Et år fik alle deltagerne på ungdomslejren en Urma bog,
Et år et tilskud til et ungdomsmedlem til deltagelse i ungdomslejren, rejseudgifter,
Hvert år præmie tilskud til udstillingen, der afholdes i forbindelse med
ungdomslejren.
Hvad har vi derudover behandlet af forslag:
Udgifter til et ungt medlem af klubben, der skulle deltage ved en udtalelse, desværre meldte vedkommende fra.

Et forslag til et ungdomsskue, hvor alle klubbens medlemmer kunne deltage, blot
var kravet at det var et ungdomsmedlem der skulle fremvise hunde, overskuddet fra
arrangementet skulle gå til ungdomsarbejde, forslaget blev ikke godkendt af UUV.
Hvad er fremtidsplanerne:
Vi vil ved HAS 2018 have en stadeplads, hvor vi vil uddele reklame for
Seniorklubben, og her måske hverve flere medlemmer til Seniorklubben.

Som det ses har vi det hyggeligt på vores generalforsamlinger og stemningen er høj
fra start og alligevel bliver der besluttet gode tiltag hver gang.

