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Hej
Så blev det februar - fastelavn og vinterferie står lige for døren. :-)
Hvalpeholdet træner lørdag den 6/2 istedet for søndag 7/2-16! Samme tid og
sted :-)
Natløb - der er natløb den 25/2-16 kl 18.30. Det plejer at være super sjovt, så
husk at tilmelde jer. Vi har fælles spisning i klubben efter løbet. Det koster 10
kr /pers og man er meget velkommen til at tage familien med.
Tilmeldingsseddel ligger i klubben - så husk at skrive jer på nu på søndag!
Generalforsamling - sæt allerede nu kryds i kalenderen den 9/3-16 hvor vi
har generalforsamling. Indkaldelse vedhæftet! Bemærk at i år har vi
arrangeret spisning (gratis) inden og der er TILMELDING til spisning! Så husk
at skrive jer på, hvis I ønsker at spise med. Ønsker man ikke at spise med,
starter selve generalforsamlingen ca. 19.30. Der er ikke tilmelding til
generalforsamlingen KUN spisningen!
Og så lige en bøn! Vi kører i øjeblikket med "nødløsning" med en bestyrelse
på kun 3 medlemmer, da vi var i den uheldige situation at både
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter stoppede kort tid efter hinanden. Vi
skal derfor have valgt tre bestyrelsesmedlemmer i år - samt to suppleanter.
Det er derfor meget vigtigt, at der er nogle aktive interesserede, der gider at
være med til at gøre en indsats for klubben. Ingen bliver sat overfor opgaver
de ikke kan magte og det er ikke et kæmpe arbejde at sidde i bestyrelsen. Vi
har omkring 4-5 møder om året og det meste arbejde foregår pr. mail.
Som lille "frynsegode" kan nævnes, at som bestyrelsesmedlem betaler man
ikke kontingent og man får en julegave og kommer med til vores årlige
nytårskur kun for trænere og bestyrelse. :-) Vi kan ikke drive klubben uden en
bestyrelse - så træd i karakter og stil op til en bestyrelsespost! (Du skal dog
have været medlem af klubben i 6 mdr for at kunne stille op!) Alle der har
betalt kontingent har stemmeret.
Så lidt datoer til kalenderen:
14/2 er træningen aflyst. Klubben er lukket pga. vinterferie.
 21/4 er træningen flyttet til ONSDAG den 20/4 pga. St. Bededag
Vand - Husk at det stadig er vinter. Det betyder, at I selv skal huske at have
vand med til jeres hunde.
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Hunde Hømmer - en bøn til jer alle. Det er super vigtigt, at vi kan bevare et
godt naboskab med lejrskolen. Derfor er det rigtigt vigtigt, at I sørger for at
samle jeres hunde høm hømmer op efter jeres hund og sørger for at smide
poserne i skraldespandene. Der ligger stadig alt for mange hundeprutter i
græsset.
Adgang til klubhuset - en bøn til alle medlemmer. Når I skal ind i klubhuset
bedes i bruge indgangen i vindfanget eller komme ind via depotrummet. Der
er ikke indgang via køkkenet!
med venlig hilsen
Dragsholm Hundeskole

