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Nyhedsbrev november. 2015.
Kimbrerskuet
Vi har nu i flere år fået tilbudt opgaven med at sælge billetter og gå vagt ifm.
Kimbrerskuet i Messecentret, og flere af jer har også denne gang gået og
ventet på forespørgsel fra formanden om hjælp til opgaven. Desværre blev
vi ikke tilbudt opgaven denne gang. Agro Nord, som plejer at lade
Messecentret om at besætte disse opgaver, klarede den selv i år –
desværre 
Dog håber vi, at vi bliver tilbudt opgaven igen. Det er en rigtig hyggelig og
sjov opgave, og så giver den gode penge til klubkassen.

Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes ikke længere i december måned. Kommunen har stillet krav om, at vort regnskab
fremover følger kalenderåret, og det betyder, at generalforsamling fremover afholdes i januar. I 2016 afholdes den
torsdag den 21. januar kl. 19.00.
Sæt kryds i kalender allerede nu.

Bestyrelsens arbejde med Strategi
Bestyrelsen er godt i gang med arbejdet med en målrettet strategi.
Arbejdet er indledt i samarbejde med trænerudvalget, og der er brugt
input fra nogle af klubbens nyere medlemmer.
For at komme videre med arbejdet, har bestyrelsen indledt rundtur til
alle holdene. Tonny og Birgit har indtil videre talt med agility og Choldet, og i den nærmeste fremtid kommer vi også på besøg på jeres
hold.
Formålet er at præsentere jer alle for det arbejde vi har gang i, og for
at få jeres input. For uden jer og jeres mening har strategiplanen
ingen værdi. Så vi håber på god feedback fra jer alle.

Nyt regnskabsprogram
For at lette kassererens arbejde har vi valgt at investere i et nyt online-regnskabsprogram, som hedder Winkas.
Programmet er for nyligt blevet installeret på kassererens pc, og Lotte er godt i gang med at bogføre og lære
programmet at kende.
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Tak til trænere og udvalgsmedlemmer
Pizza på Alanya i Aars og filmen ”Praktikanten” i Aars Teaterbio var rammen om
dette års ”gave” til trænere og udvalgsmedlemmer. I alt 28 havde til bestyrelsens
store glæde takket ja til invitationen, og der var fra start en fantastisk stemning.
Lydniveauet på Alanya var, takket være glade trænere og udvalgsmedlemmer,
på niveau med en koncert 
En helt igennem dejlig aften 
Se flere billeder på vores
hjemmeside.

Lokalkonkurrence og Vinterfest
Endnu en gang blev lokalkonkurrencen godt afviklet. Der var glade hundeførere, glade dommere og tørvejr, alt i alt
det der danner grundlaget for en god konkurrencedag.
Der blev afviklet konkurrence i Agility Lille, Mellem, Stor og Skills samt i lydighedsklasserne NyC, C, B og Aklasserne.
Traditionen tro blev resultaterne først offentliggjort til vinterfesten om aftenen, så det var selvsagt med nogen
spænding folk mødte op til vinterfesten i klubhuset. Hele 47 var tilmeldt, så klubhuset var fyldt til bristepunktet, og
støjniveauet vidnede om glade mennesker – det blev en rigtig god aften.
Resultat fra lokalkonkurrencen er lagt på hjemmesiden, og her kan man også se modtagerne af de forskellige
vandrepokaler, bl.a. Årets Slalomhund og Skippers Mindepokal.
Tusind tak til alle jer hjælpere for at være med til at skabe en god dag og en fantastisk fest.
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Fælles-træning
Trænerudvalget er i gang med planlægningen af fælles-træning den 21. november. Fælles-træningen er for alle i
klubben,
Så husk at sætte kryds i kalenderen.
Der kommer opslag i klubben.
Juleafslutning og test for kursushunde
Lørdag den 12. december er der juleafslutning i klubben. Der er
træning som normalt. Før eller efter træning kan man købe
æbleskiver i klubhuset.
Samme dag afholdes K-testen, så vi håber at der bliver trangt i
klubhuset 

Nye Borde-bænke sæt
Det gamle røde borde-bænke sæt var blevet bosted for en hær af myrer, og var desuden begyndt at rådne, derfor
besluttede bestyrelsen at kassere det og investere i nogle nye. Der er blevet købt og opstillet 3 nye borde-bænke sæt
– det ene er opsat i ”bålhytten”, det betyder, at vi fremover får mere glæde af den.
Nye naboer på Plantagevej
Så er vore nye naboer begyndt på arbejdet med at bygge deres nye klubhus. Det er
Cimbrerne Aars, som fremover får adresse på Plantagevej. Udover at de får et mindre
areal bliver det formentlig ikke meget vi kommer til at mærke til dem. De vil altid køre til
deres klubhus fra Blærevej, et krav fra kommunen aht. brugere og beboere på
Plantagevej. Det betyder, at de kun kommer til at passere Bønnelykke på deres vej til
deres nye klubhus, og de har lovet at køre stille.
Bestyrelsen håber, at I alle vil tage godt imod vore nye naboer.
Tranum-kursus 2016
Så er der kommet program til Tranum 2016 for trænere. Er du interesseret i at deltage på dette weekend-kursus,
som afvikles 9-10. januar 2016, så giv besked til formand@dch-vesthimmerland.dk senest 28. november.
Der tilbydes følgende kurser:

Kursus 1: Rally
Kursus 2: Hund/Fører forhold
Kursus 3: Klikker
Kursus 4: Målrettet planlægning af din træning
Kursus 5: Rundering - Problemløsning
Kursus 6: De frivillige i foreningen
Se mere vores på hjemmesiden hvor kursus programmet er lagt op..

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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