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Hej
Så passerede vi endnu et årsskifte. Vi håber alle har haft en fantasktisk jul og
et ligeså godt nytår.
Træningsstart - vi har strukket juleferien lidt langt i år, så vi starter først her den
10/1-2016, som jo er lige rundt om hjørnet. Medmindre du har fået anden besked,
starter du på samme hold og samme tid som før jul.
Trænermøde - der er træner- og best.møde den 13/1-16, hvor vi i store træk
planlægger det kommende års aktiviteter, så har du input, er det nu du skal komme
med dem.
Generalforsamling -Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen for
generalforsamlingen som i år er den 9/3-16! Hvis der er nogen der har en ide til et
fordrag på ca. 1,5 time er vi meget åbne for forslag.
Olivers - som I ved kan man købe hundefoder i klubben til en fordelagtig pris ift. ved
eget indkøb. Vi har dog her fra 2016 besluttet at reducere i sortimentet. Fremover
kommer vi fast til kun at indkøbe store sække og kun voksen foder af typen kylling
og lam. Hvis nogen ønsker andet er det stadig muligt, men så skal I huske at give
besked inden vi bestiller. Der vil blive hængt en seddel op i klubben med priser for
det vi selv sælger men også med en ca. pris på hvad andre varer koster (i det omfang
de er relevante). I vores kalender på hjemmesiden vil det fremgå hvornår sidste frist
er for bestilling, ligesom vi vil informere om det i månedsmailen.
Skulle du have brug for kattefoder er det også mulig at bestille det med i vores
forsending. Det giver samme %-vise rabat som hundemaden. Dvs. ca. 25 % billigere
end ved eget køb.
BESTILLING SENDES TIL OLIVER DEN 22/1-16. Så skal du have noget "specielt" med
skal Maj-Britt have besked senest den 19/1. (Det gælder også hvis du på forhånd
ved, at du skal bruge mange sække hundefoder - som tommelfinger regel bestiller vi
kun 13-14 enheder ad gangen ca. hver 3. måned). Du sender en bestilling til
formand@dragsholmhundeskole.dk - husk at angive medlemsnummer! HUSK AT
ALLE SPECIAL BESTILLINGER SKAL BETALES MED DET SAMME. Dvs. du skal overføre
penge til vores konto samtidig med din bestilling. Kan vi ikke se pengene på vores
konto, kommer din bestilling IKKE med!

MÅNEDSMAIL JANUAR 2016

SWIPP - Som tidligere oplyst har vi fået swipp. Så ved betalinger kan du swippe til tlf.
81 13 84 74. Husk som altid at angive medlemsnummer - samt ordet OLIVERS, hvis
det er foder, du betaler for, KØKKEN hvis det er varer fra vores køkken eller
KONTINGENT hvis det er medlems og træningsgebyr. Det sikrer at du ikke ved en fejl
opkræves dobbelt, fordi vi ikke ved, hvad det er forbetaling der er kommet ind.
Vand - Så minder vi om, at vi er gået ind i vinterhalvåret. Det betyder, at I selv skal
huske at have vand med til jeres hunde, for der er lukket for vandet.
Velkommen tilbage - vi glæder os til at se jer.
med venlig hilsen
Dragsholm Hundeskole

