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Nyhedsbrev Marts 2017
Forår på vej
Nu er det en måned siden jeg overtog formandsposten, og det har været starten på en spændende rejse for mig ind i
et nyt land. Jeg sagde på generalforsamlingen, at det nok ville være en stejl læringskurve og det er det. 
Jeg har nu været med til de første møder, (bestyrelses- og kredsmøde), været rundt og se hvad og hvordan der
arbejdes på de forskellige hold i klubben, er ved at sætte mig ind i alle de praktiske gøremål, og har talt med rigtigt
mange af jer medlemmer.
Min aftenlæsning er DcH Årbogen, Kredsmappen og medlemsbladene. Jeg har set og hørt mere om hunde på denne
måned end nogen siden før; og jeg har nydt hvert minut.
Jeg oplever en sund forening, med engagerede trænere, tilfredse medlemmer og en masse skønne hunde. En af de
fantastiske ting ved denne klub er den mangfoldighed af hunderacer og hundefører der er og accepten af
forskelligheden. Det er dejligt at opleve den ånd træningen foregår i; hjælpsom, humoristisk – Vi griner oftest med
hinanden , social og lærerig.
I bestyrelsen er vi ved at finde fodfæste og retning i det nye og vi er kommet godt fra start. I begyndelsen af marts
holder vi et møde for alle udvalgsmedlemmer, den nye og den gamle bestyrelse. I bestyrelsen ser vi frem til en aften,
hvor vi kan hilse på hinanden og få talt om de forskellige udvalg.
I marts måned er der også Landsmøde i Vejen; Mette og jeg tager af sted og glæder os til at opleve DcH fra en anden
vinkel. Derudover er der ekstraordinært kredsmøde, trænermøde og bestyrelsesmøde; der er nok at se til 
Kalenderen skriver forår og det er blevet lysere. Der er en mange timers træning med glade og oplagte to og
firbenede væsener i vente. Jeg håber, I får mange gode oplevelser.
Heidi Fly – Formand DcH Vesthimmerland

Hvalpeholdet, en skøn vinterdag, det kan man da kun blive glad af 
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