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Nyhedsbrev Januar 2012.
Nyt fra Bestyrelsen.
Generalforsamlingen.
Der blev d.12 dec. 2011 afholdt vores årlige generalforsamling, med et pænt fremmøde. Slagets gang blev med
kompetent hånd styret af Brian Veje, der blev valgt som dirigent. Referat fra generalforsamlingen, samt formandens
beretning, kan ses på vores hjemmeside. Der er link fra nyhedsboksen på forsiden.
Formandens beretning og kasserens regnskab blev godkendt uden bemærkninger.
På generalforsamlingen, er der også tradition for, at DM deltagere skal slå faneplade på fanen. Vi havde i år en
deltager med til DM, det var Tonny Johannsen, der deltog i B klassen med Smedebakkens Blackie.
Den nye bestyrelse kom til at bestå af følgende.:
Formand – Birgit Fauerskov.
Næstformand – Gert Rueholm Kristensen
Kasserer – Lotte Frost
Sekretær – Tonny Johannesen
Medlem – Rene Mogensen
Rene erstatter Dorthe Ellegård i bestyrelsen, da hun stopper p.g.a. sit
arrangement som Kreds formand.
Dorthe fik overrakt en gave for sin store indsats i bestyrelsen.
I år har vi haft en 25 års jubilar Mette Johannesen, som har ønsket at
det blev markeret under lidt mindre formelle omstændigheder. Mette
får derfor overrakt sin gave på generalforsamlingen.
Kalender.
Der arbejdes på at lave en kalender på hjemmesiden med vigtige datoer – bl.a infoaftner hvalpekurser –
arrangementer m.m.
Det kan nævnes at vigtige datoer på nuværende tidspunkt er følgende.
Fidus aften d. 5/4-2012
Grill aften i uge 25 mandag eller torsdag aften.
Infoaftener henholdsvis den 18. januar - 25 april – og 12 september alle kl. 19.00
Klubhuset.
Henning Kristensen har renoveret alle lamperne over bordene i klubhuset.
Nyt fra arrangements udvalget.
Nytårsmarch.
Nytårsmarchen som var en god frisk gåtur med familien på en times tid med indlagte små opgaver og suppe bagefter
og slikpose til ungerne, blev afviklet d. 1 januar. Jeg ( Redaktøren ) kunne desværre ikke selv deltage, men håber at
alle som mødte op, havde en rigtig god og hyggelig eftermiddag.
Nye medlemmer i udvalget.
Arrangements udvalget har fået nye medlemmer da Lise Muhlig og hendes mand Martin, har indvilliget i at indtræde i
udvalget. Brian Veje har valgt at stoppe i udvalget.
Næste arrangement er fidusaften d. 5/4 – 2012 så sæt allerede nu X i kalenderen.
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Nyt fra Køkken udvalget
Køkkentjans.
Udvalget opfordrer til at flere medlemmer melder sig til en opgave i køkkenet, for at aflaste dem der i dag står med
opgaven. Ideen er at der f.eks. er 10 – 14 personer, der skiftes til at tage en lørdag. Dette vil give en meget lille
belastning på den enkelte, men biddrager stort til kantinen. Flere mener at der er behov for at der skal være mad i
klubhuset, for at skabe liv, hvilket er ganske rigtig. Det kan evt. være en fast dag i måneden, hvor trænerne melder
tilbage om, hvor mange der deltager, så det kan planlægges og at der så kan tilbydes et rigtig måltid (f.eks. sovs og
kartofler m.m.) Flere meldte sig til ”mad holdet” under generalforsamlingen, men der kan stadig bruges flere.
Øl og vand.
Mette Thillemann har tilbudt fremover, at være ansvarlig for køb af drikkevarer.
Nyt fra Træner udvalget.
Trænerudvalget.
Trænerudvalget består pr. 1/1-2012 af følgende medlemmer.
Rene Pedersen
Michael Pavar
Magrethe Røjkjær
Mie Pedersen
Vinnie Thomsen
Trænings oversigt 2012.
Træningsoversigt for 2012 kan ses på vores hjemmeside. Klik på linket på forsiden og se hvornår lige netop dit hold
skal træne.
Tranum kursus 2012.
DcH Vesthimmerland sender i år, 7 trænere på Tranum kursus her den første weekend i januar.
De er fordelt på følgende kurser.
Adfærd med Bjarke Knudsen som Instruktør
Rally Lydighed med Marianne Aakjær som instruktør.
Program for Tranum kursus 2012 kan ses på hjemmesiden – klik på linket på forsiden i nyhedsboksen.
Første hvalpe kursus 2012.
Der er annonce i avisen vedr. nyt kursushold / hvalpekursus i uge 2.

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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