Danmarks civile Hundeførerforening - DcH Vesthimmerland

Nyhedsbrev Januar. 2014.
Godt Nytår.
Bestyrelsen og jeg håber I alle har haft en glædelig jul, og vi ønsker jer alle et godt nytår,
forhåbentlig med en masse gode hunde-oplevelser.
m.v.h. Formanden – Birgit Fauerskov.

Generalforsamling 2013.
Tirsdag den 10. december afholdtes generalforsamlingen.
Der var desværre ikke særlig stort fremmøde, men i bestyrelsen glæder vi os da over, at der trods alt er andre end
bestyrelsen selv der møder op.
Denne gang sagde vi farvel til to bestyrelsesmedlemmer; René Mogensen og vores kasserer Lotte Frost. De var
begge på valg og ønskede ikke genvalg. Vi takker for deres indsats i bestyrelsen. Gert Kristensen var også på valg,
og han blev genvalgt.
Vi sagde velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer; Bettina Værum Provst og som ny kasserer Lotte Glerup
Nielsen, et samarbejde vi ser frem til.
På bestyrelsens første møde i januar konstituerer bestyrelsen sig. Dog er formands- og kassererposten jo klar på
forhånd, da disse jf. vore vedtægter jo vælges på generalforsamlingen. Således står der tilbage for bestyrelsen at
vælge næstformand, sekretær og medlem.

Træningsstrat 2014
Officielt er der træningsstart den 11. januar, men nogle hold starter allerede 4. januar. Den 18. januar starter de
første kursus-hold op.
Som noget nyt arrangeres der i det nye år nogle dage med fællestræning – altså træning på tværs af holdene,
hvor vi hjælper hinanden indbyrdes. Første gang er den 1. februar. Dette tiltag er et forsøg på at få glæde af
hinandens erfaringer, og at gøre det muligt for de ”nye” i klubben at komme til at kende de ”gamle”.
Trænerudvalget står bag dette tiltag, og jeg håber det bliver godt modtaget.

Start af nyt hvalpehold 2014
Første hvalpehold i 2014 – her er datoerne for afvikling.
Annonce 8/1
Tilmelding 9/1 Infomøde 14/1 Træningsstart 18/1
Dyrlægeaften ca. i uge 6
test d. 14/4.
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Nytårsmarch - aflyst
For første gang i mange år var den traditionelle nytårsmarch aflyst. Beslutningen blev
truffet, fordi der de seneste år har været et kraftigt fald i deltagere, og
arrangementsudvalget blev sammen med bestyrelsen enige om ikke at arrangere
marchen denne gang. Ærgerligt, for det var en god tradition. Jeg kan så forstå, at der var
nogen der tog initiativ til en slags nytårsmarch alligevel, og det var da en god idé, og jeg
håber der var god tilslutning. Måske skal nytårsmarchen genoplives i samme eller i en ny
form?? Jeg selv deltog desværre ikke, da jeg og min mand brugte tiden på at lede efter
Finn Andersens hund, som var løbet væk nytårsnat.

Giv aldrig op.
Som nævnt i afsnittet om nytårsmarchen, løb Finn’s hund væk nytårsnat. Jenny er 12 år gammel og kan næsten ikke
se, så det var ikke de bedste odds. De første dage i året har Finn, Lene og Julie brugt på at lede efter deres hund. En
del andre har også hjulpet. Men efter 3-4 dage var håbet om at finde hende i live væk. MEEEN man skal aldrig give
op, for 4. januar blev hun fundet i god behold. Hun havde siden 2. januar opholdt sig i et dyre-shelter, hvor der var
også var mad. Hun var blevet spottet på et varmesøgende kamera, opsat i shelteret af den jæger, som sætter foder
ud. Men først den 4. blev hun fundet, og pga. en tilfældig samtale i Kvickly fik Finn og Lene nys om dette, og de tog
spændt derud. Hun var i god behold men var naturligvis glad for at komme tilbage til sin familie, som helt sikkert
forkæler hende udover alle grænser den næste tid.
Jenny var sej, hun klarede 4 døgn på egen hånd (eller pote) og gjorde alle formodninger til skamme. Det var godt at
de aldrig gav op 

Pengegave fra Super Brugsen.

Man har når man handlede i Super Brugsen kunne få nogle røde
poletter som man så lagde i en af 3 opsatte beholder, alt efter
hvilken ting man ville støtte.
Det har givet 3000 Kr. til DcH Vesthimmerland – så et rigtig godt
tiltag Lene at vi kom med blandt de 3.

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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