Hej alla hundvänner!
Nu är det snart dags för ett förhoppningsvis långt och skönt juluppehåll. Snön har kommit i helgen
och det är vitt och vintrigt ute. Julstämningen börjar infinna sig!
Jag vill passa på att tacka er alla för ett jättebra samarbete under året. Många av er har jag ju haft
förmånen att träffa vid våra medlemsmöten. Er som jag inte mött ännu, hoppas jag på att få träffa
under nästa år.
Nu när terminen snart är slut sammanställs all verksamhet som vi haft under året. Och jag vill
verkligen påstå att det varit full aktivitet under året. Jag vill genom detta ”julbrev” passa på att tacka
alla personer som har bidragit med sin insats till klubbens framgång. Jag tackar alla, men nämner
ingen, så glömmer jag heller inte någon. Jag tror att ni vet vem av er som ska ta äran åt er. Tack, i alla
fall, för era insatser under året! Utan er vore inte klubben det den är. För mig kan jag känna en liten
stolthet att vara medlem i klubben och att få äran att arbeta med utvecklingsfrågor och
styrelsearbete. Det har varit både lite tungt, roligt och utvecklande även för mig själv.
Till medlemsmötet vi hade förra månaden kom det tyvärr inte så många medlemmar. Vi som var där
fick äta desto mer julgröt och skinksmörgås.
Klubbstugan är julpyntad, gräsklipparen lagad och servad och klar för vårens arbete,
strålkastarlamporna på planen vid klubbstugan är lagade och en utomhustimer är på gång. Vad som
återstår är att kunna hålla våra planer så snöfria som möjligt så att vi kan träna i lampornas sken på
planen.
Det här var ett kort brev till er alla, men meningen med detta brev var att tacka er för era insatser för
klubben under året och att önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt 2014!

Vintriga hundhälsningar från
Katarina – ordförande

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR STYRELSEN för HULTSFREDS
BRUKSHUNDKLUBB GENOM ORDFÖRANDE KATARINA.

