Nyhedsbrev - Februar 2019
Kalenderen skriver februar, nu er vi allerede godt inde i det nye år. Sneen kom med en måneds
forsinkelse, hvis man spørger børnene, men nu er den her. Sneen lyser op og indbyder til leg, men
det er også s… koldt.
Træningen er godt i gang efter juleferien og kursus/hvalpeholdende er startet. Husk at tage godt
imod de nye hundeførere.
22. januar blev der afholdt generalforsamling i klubben. Der var et pænt fremmøde og mødet forløb
i god ro og orden. :O)
Lisbeth Krogh Kristensen var dirigent og førte os sikkert igennem dagsordenen. Tak for
din indsats Lisbeth.
Formandens beretning blev afsluttet med at formanden takkede af og gav sit syn på
styrkesiderne ved klubben.
 Når det virkeligt brænder på kommer I på banen og finder løsninger
 I er super gode til at bakke hinanden op, både til konkurrencer og til hverdagens
træning
 DcH Vesthimmerland er en forening hvor der er plads til alle
Bestyrelsen havde ikke på forhånd udmeldt en kandidat til formandsposten. Mette
Thillemann blev på generalforsamlingen opfordret til at blive den nye formand. Hun

blev enstemmigt valgt som vores nye formand. Tag godt imod Mette og giv hende al den opbakning
i gav den tidligere formand. :O)
Camilla Kastrup Nielsen stoppede i bestyrelsen, det er vi kede af
men forstår godt at hun har et andet fokus nu. Tak for din indsats for
klubben som sekretær.
Majbrit Sørensen er fortsat næstformand, Heidi Fly blev valgt ind i
bestyrelsen og overtager sekretærposten og Helle Kristoffersen blev
valgt ind som menigt medlem.
Der blev ikke fundet en kasserer men Dorthe Ellegaard fortsætter
med at holde styr på vores regnskab uden at være i bestyrelsen.
Brian Beirholm Veje og Claus Broch Christensen blev valgt som
suppleanter. Tak til Jette Børgesen for hendes deltagelse i
bestyrelsen som suppleant i 2017.
På generalforsamlingen blev der vedtaget nye vedtægter for foreningen, de vil være at finde på
hjemmesiden inden længe.
Efter den officielle dagsorden var gennemgået, blev der plads til mere festlige indslag.
Hvor mange mennesker skal der til for at slå et
faneblad på fanen?
To, men de var en smule udfordret. :o)
Martin Abildgaard og Finn Andersen deltog til DM
2018. De fik æren af at slå fanebladet på og fik en
flaske vin og en velfortjent klapsalve for at
repræsentere klubben.
De er sat i glad og ramme og kommer op og hænge på
”Wall of fame” sammen med deltagerne fra 2017.
Synd billedet er så mørkt, stilen var god

I år havde vi tre medlemmer der kunne holde 10-års jubilæum. Stort tillykke til Mie(Anne Marie
Pedersen), Jette Børgesen og Annika Bjune der alle fik et gavekort og en klapsalve. Jette kunne
desværre ikke deltage til generalforsamlingen.
Klubben gav snitter og kage og der var en god stemning. Tak for en dejlig aften.
Bestyrelsen er i arbejdstøjet og i den kommende tid får vi opdateret hjemmesiden og diverse opslag
i klubben.
Nyd sneen og se frem til at om ca. 28 dage er det forår (ifølge kalenderen).

