Nyhedsbrev december 2015
Så er der ikke mange dage tilbage af 2015 og bestyrelsen i PHCDK vil gerne ønske alle
godt nytår.
2015 var mit første år som præsident i PHCDK. Det har været spændende og udfordrende
på mange områder og det bliver 2016 sikkert også 
Noget af det første I kommer til at høre til i det nye år er, at vi skal have fundet ud af, om
Danmark skal have et hold med til Youth World Games, som i år bliver afholdt sammen
med Euro Paint i Tyskland.
2016 er jo også året, hvor PHCDK fylder 20 år, så vi skal holde jubilæumsfest sammen
med vores Championship, som er d. 13.-14. august. Hvis i har nogle gode ideer, så
endelig kom frem med dem 
Jeg får nogen gange spørgsmålet: Hvad får jeg ud af at være medlem af PHCDK?
Ja, det kan jo godt være et godt spørgsmål… og så alligevel ikke!
PHCDK har overordnet til formål at udbrede kendskabet til og skabe interesse for Paints i
Danmark, herunder at fremme avlen, såvel hvad angår racens bygning samt dens
brugsegenskaber.
Mange tror, at PHCDK kun er for showryttere, men det er slet ikke tilfældet. Der står dog i
vores vedtægter, at vi skal afholde mindst et APHA godkendt show om året med mindst 2
dommere og det er det vi gør, når vi holder vores Championship.
Men PHCDK er og kan være meget mere end det. Vi er her for medlemmernes skyld og vil
gerne arbejde med det, som vores medlemmer støtter op omkring.
Vi har vores første bestyrelses møde d. 23. januar og derefter kommer der snarrest mere
vedr. Youth World Games og planerne for PHCDK i 2016.
Husk endelig, at du bare skal ringe eller skrive mig, eller en af de andre i bestyrelsen, hvis
du har nogle spørgsmål eller gode ideer til PHCDK. Jeg kan kun opfordre til, at du kommer
ud af busken og fortæller os, hvad du brænder for med din Paint og hvad du gerne vil have
at PHCDK skal arbejde med.

Med venlig hilsen
Kirstine,
Præsident PHCDK

