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Rettelser til resultater Lokalkonkurrence
Agility lille
1.plads
2.plads

Mette Johannesen
Mette Johannesen

Otto
Bravo

Juleafslutning og Jubilæum
Som I kunne se i seneste nyhedsbrev og på opslag i klubhuset er der
juleafslutning i klubhuset lørdag den 10. december. Fra kl. 11.30 kan der
købes gløgg og æbleskiver i klubhuset.
Svend Aksel Nielsen (bedre kendt som S.A.), som er æresmedlem og stifter
af DcH Vesthimmerland har i år 45 års jubilæum i DcH, og det har
bestyrelsen valgt at markere i forbindelse med juleafslutningen.
Så kom og ønske ham tillykke.

DcH Vesthimmerlands fremtid?
Alle i DcH Vesthimmerland har formentlig hørt, at bestyrelsen stopper til generalforsamlingen den 26. januar 2017.
Med baggrund i det er der afholdt 2 medlemsmøder, hhv. 3. og 28. november, med det formål at finde en ny
bestyrelse.
På det første medlemsmøde blev det bl.a. drøftet, at bestyrelsen igennem flere år har beskæftiget sig med en del
opgaver, som ikke nødvendigvis hører hjemme i en bestyrelse, men som er landet der, fordi det har været vanskeligt
at finde frivillige. På mødet blev man enige om, at bestyrelsen skulle liste opgaverne, og på det efterfølgende møde
28. november skulle vi så se, om der kunne findes andre til at varetage disse opgaver. Der var flere der meldte sig,
og en del af opgaverne er allerede på vej over på andre hænder.
Herudover blev det også aftalt på første medlemsmøde, at alle skulle gå ud i klubben og sprede ”rygtet” og gøre en
indsats for at finde nye kandidater til bestyrelsen. Resultatet er desværre ikke så opløftende som forventet; P.t. er der
én ”næsten-sikker” kandidat og én ”måske” kandidat, og så ikke flere.
Det er virkelig alvorligt . . . . . . . . . hvis ikke vi finder en ny bestyrelse, hvad skal der så ske med DcH Vesthimmerland

– klubben kan ikke køre videre uden en bestyrelse.
Den siddende bestyrelse har været ude med flere forespørgsler – dog desværre uden resultat, og det er netop derfor
det er så vigtigt at I medlemmer kommer på banen. Vi i bestyrelsen kender jo ikke alle medlemmer – vi har spurgt
dem vi kender som kunne have været muligheder. Vi har knap 200 medlemmer – det burde være muligt at finde
nogle, som kan indtræde i bestyrelsen.
Og som nævnt flere gange, så er den nuværende bestyrelse indstillet på at støtte godt op og gøre en stor indsats for
at hjælpe en ny bestyrelse godt i gang.

Sidder DU lige nu og overvejer, om du kunne bidrage,
så ring eller skriv til formand Birgit Fauerskov
tlf. 40757328 eller mail formand@dch-vesthimmerland.dk
Vi svarer gerne på de evt. spørgsmål der kunne være i dine
overvejelser.
Det er klubbens fremtid der er på spil – så kom nu 
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Hundeførerweekend
Vedhæftet program og praktiske oplysninger vedr. kreds
3`s hundefører weekend på Himmerlandsgården
12-14 maj 2017.
Det er efterhånden blevet en tradition at vi inviterer
hundeførere fra hele landet med.
Vi åbner for tilmelding den 15. januar for kreds 3
medlemmer og andre kredse den 20. januar.
Se program og invitation på
dch-vesthimmerland.dk

Kontingentfritagelse for trænere.
Fra 2017 kører DcH Vesthimmerland en 3-årig prøveperiode med
kontingentfritagelse for aktive trænere.
Dvs. at aktive trænere ikke skal indbetale kontingent for 2017.
Beslutning er truffet på generalforsamling januar 2016.

Glædelig jul og godt Nytår.
Bestyrelsen og Nyhedsbrev
vil hermed gerne ønske alle
en rigtig glædelig jul og et
godt Nytår.

Tilmelding / afmelding af Nyhedsbrev på mail.
I kan tilmelde / afmelde Jer Nyhedsbrevet på mail ved at sende en mail til nyhedsbrev@dch-vesthimmerland.dk
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