Danmarks civile Hundeførerforening - DcH Vesthimmerland

Nyhedsbrev Jan. 2013.
Herfra redaktionen af Nyhedsbrevet og bestyrelsen skal lyde et rigtig godt Nytår til
alle i DcH Vesthimmerland.
OBS.! Træning starter igen lørdag d. 12 Jan.

Tak for deltagelsen.
TAK FOR DELTAGELSEN VED VOR KÆRE EBBES BEGRAVELSE
DET LUNEDE I EN FOR OS MEGET KOLD TID.
VENLIG HILSEN
ESTHER OG S.A., ESBEN OG LAILA.

Opstart nyt kursushold.
Næste hvalpehold/begynderhold starter i Jan. 2013 se opslag i lokalaviserne d. 9 jan.
Tilmelding.: Lis Porsborg tlf. 98-621789 eller Lisbeth Kristensen Tlf. 98-551713
Tilmelding på tlf. torsdag d.10 jan se tidspunkt i avisen. - ( Der kan kun tilmeldes på dette tidspunkt.)
Info aften er onsdag d.16 januar kl. 19.00 på Specialskolen Vestre Boulevard Års.
Første træningsdag er lørdag d. 19 Januar.
Generalforsamlingen.
Mandag den 10. december afholdt vi generalforsamling i DcH. Der var genvalg på alle poster og der blev fejret 10 års
jubilæum, slået faneplader i og uddelt DM jakker.
Formanden aflagde en fyldestgørende beretning og kasseren fremlagde regnskabet.
Aftenen sluttede med en bid brød og kaffe.

Reminder fra Kasseren.
"Har du husket at betale dit kontingent for 2013"

Beklagelse fra K9 Shoppen.
Desværre kunne min leverandør af træningsveste ikke leverer, som aftalt før jul, og de har meddelt at de først får dem
på lager igen til Marts 2013!
Så alle bestillinger annulleres desværre, og bliver slået op igen, når jeg har fået vestene hjem til mig selv, så dette
ikke sker igen.
Jeg har forespurgt hos de andre forhandlere, som har købt veste hos denne leverandør, men ingen kunne hjælpe.
På forhånd tak.
Michael
DcH Vesthimmerland, Plantagevej 8a, 9600 Aars.
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Juleafslutning blev udsat.
Lørdag den 15. december 2012,skulle vi have holdt juleafslutning. Traditionen tro vil der have
været æbleskiver og gløgg i klubhuset. Det blev pga. vejret udsat til nu lørdag d. 12 januar 2013.
Kom og nyd dagen sammen med andre klubkammerater og få en æbleskive og varm gløgg efter
træningen.
Nytårsmarch 2013.
Nytårsmarchen som blev afholdt d. 1 jan. havde igen i år rekordlav deltagelse, trods det fine vejr.
Vi vil gerne have tilbagemelding fra medlemmerne om, hvorfor de fravælger nytårsmarchen - evt. på mail
formand@dch-vesthimmerland.dk
Ligger den på et forkert tidspunkt?
Er man for træt efter Nytårsaften?
Er det for kedelig?
Vi vil gerne i bestyrelsen og arrangements udvalget, have nogle konstruktive
tilbagemeldinger så vi kan gøre det mere attraktivt at deltage.

Jubilæum.
Den 9/2 afholder vi i klubhuset fra kl. 13.00 ifm. træning, 25 års jubilæum for Bente Falden Christensen og 40 års
jubilæum for Inger Christensen
Kom og vær med til at fejre dagen og gøre det festlig for de 2.

25 år.

40 år.
Jubilæum.

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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