Nyt fra formanden
Kursusaften
I maj stod arrangements udvalget for en kursus aften, der handlede om hundevelfærd. Lige som vi
mennesker har brug for at varme op inden vi skal præstere og for at strække ud efterfølgende, har
hundene også gavn af det. Mange skader kan forebygges og med det kan hundene få et længere liv
og øget livskvalitet.
Der var en god tilslutning til kurset og deltagerne var meget inspirerede efterfølgende. Bestyrelsen
er fra flere sider blevet kontaktet for at høre, om vi vil gøre noget mere af den slags eller følge op på
kurset, og det vil vi gerne. Til at starte med har vi søgt fondsmidler til at indkøbe nogle af de
redskaber der blev introduceret på kurset.
Lodsejeraften
Første uge i Juli afholdte vi den årlige lodsejeraften, hvor bestyrelsen inviterede de lodsejere, som
låner os arealer til hverdag og konkurrence, til en middag i klubhuset. Det blev en hyggelig aften
med lækker mad og dejligt selskab. Jette og hendes dygtige Figo kom og viste os nogle alternative
øvelser og Majbrit havde taget sin charmetrold Werner med. Vejret var med os og jagtklubben stod
for baggrundsmusikken. :o)
Ny sponsor?
Vi har modtaget et tilbud fra Klub ProBooster. De vil give klubben mulighed for at tjene penge og
samtidig give hundefører og trænere et rigtig godt tilbud på hundefoder. De skriver at de vil sørge
for det hele – bestilling, betaling og levering – helt uden besvær for bestyrelsen! Det kan vi i
bestyrelsen godt lide. :O)
Er der interesse blandt medlemmerne for at købe foder gennem dem og samtidig støtte klubben?
Der er ikke tale om de helt store beløb, men mange bække små…

Arbejdsdag
I næste uge er der bestyrelsesmøde og her vil vi blandt andet planlægge den årlige arbejdsdag. Der
er ikke sat en dato endnu, men det bliver formenligt lige efter sommerferien. Vi vil gerne bede jer
om at gå i tænkeboks: Hvad skal vi bruge alle de fantastiske frivillige kræfter til på arbejdsdagen?
Vi laver et opslag på FB og hænger en seddel op i klubhuset hvor man kan komme med idéer til
arbejdsopgaver.
Vi har modtaget en rulle tagpap, så en af opgaverne bliver at ”skridsikre” vores spring. Tusind tak
til Helle Kristoffersens mand. :O)
Sommerafslutning
Mandag d. 25. juni står arrangement udvalget for sommerafslutningen. Jeg håber at mange af jer
bakker op om arrangementet så vi kan få sagt god sommer til hinanden.
I forbindelse med arrangementet vil der blive overrakt en sponsorcheck til bestyrelsen – af
bestyrelsen. Vi laver lidt pr ud af det og takker OK for de 1.761 kr. som er blevet tjent ind til
klubben via OK kort. Der er 14 kort tilknyttet aftalen, og det er da gode penge. Håber at flere vil
overveje at få sig et OK kort og støtte DcH Vesthimmerland.

Solen skinner og det kalder på en gåtur med den 4 benede, så jeg vil slutte dette nyhedsbrev.
Jeg håber vi ses d. 25. juni til sommerafslutningen.
Rigtig god sommer
Heidi

