Nyhedsbrev januar 2016
Vi har i bestyrelsen holdt årets første møde d. 23. januar. Det blev holdt hos Annette i Tistrup og
det var som altid meget hyggeligt.
Det var første møde for vores nye kasserer Elisabeth. Velkommen til hende og vi glæder os til et
godt samarbejde. Elisabeth har ikke selv hest, men har været og er kasserer i en anden forening,
så det er ikke nyt for hende.
Referat fra mødet:
Klubjakker: Jeg arbejder på sagen og undersøger flere muligheder.
High Point: Vi afholder High Point hygge aften med fælles spisning og uddeling af High Point fra
2015 d. 12. marts. Sæt kryds i kalenderen nu, der kommer snart mere info vedr. dette.
Aktiviteter: Vi snakkede om at lave en fælles tur til Tyske Mesterskaber i uge 28, hvis det er noget
du kunne være interesseret i, så endelig bare kontakt os. Vi vil prøve at lave en side på
hjemmesiden, med Paint relaterede aktiviteter rundt om i Danmark. Skriv til os, hvis du vil have
noget på siden.
Youth World Games 2016: Vi prøver at samle et team. Dette er der lavet et opslag om, som er på
hjemmesiden.
Danish Championsship 2016: Bliver som sidste år holdt på Blue Hills ved Brande. Da det er vores 20
års jubilæum, planlægger vi fællesspisning lørdag aften for alle vores medlemmer på klubbens
regning.
OK kort: Husk, at hvis du har et OK tankkort kan du støtte PHCDK. Du skal bare gå ind på deres
hjemmeside og markere, at det er os du vil støtte.
Husk, at du allerede nu gerne må indbetale dit medlemskab, det kan gøres både ved at overføre til
vores konto eller mobilpay.
Der er plads til mange flere hingste på vores hingste side, bare skriv til os.
Og som jeg altid skriver, hvis du har nogle ideer eller spørgsmål, så endelig bare skriv til os 

Med venlig hilsen
Kirstine

