
Korthaarklubben – Aktivgruppen Fyn 

 

Årsmødet 2010 

Ved årsmødet i februar 2010 i Nr. Lyndelse selskabslokaler, var der en ivrig debat omkring fremtiden for Aktivgruppen Fyn. 

Der var umiddelbart ingen personer der havde interesse i at fortsætte aktivgruppens arbejde på Fyn, hvilket betød at der skulle 

tages en beslutning om aktivgruppens fremtid. 

For at forlænge muligheden for at bevare interessen på Fyn, blev det besluttet at lade aktivgruppen fortsætte et år mere, - med 

håb om at der til den tid var nye personer som meldte sig på banen. 

Aktivgruppen Fyn skulle dermed køre videre med et lavt aktivitets niveau, og enkelte kontakt personer kunne kontaktes, hvis man 

havde interesse i at afholde et særligt arrangement, eller ville vide mere omkring hunderacen.  

Vi kan oplyse at de nuværende kontaktpersoner ønsker ikke at fortsætte efter et eventuelt årsmøde i år 2011. 

Vi er derfor meget interesseret i at få henvendelse fra personer som ønsker at yde en indsats for aktivgruppen i fremtiden, for 

dermed at sikre fremtiden!  

Det vil da være utroligt ærgerligt hvis aktivgruppen ikke længere er repræsenteret på Fyn. 

 

Racedyst i Sortenkær 

I Juni mdr. blev der afholdt racedyst i Sortenkær. Her deltog 3 Korthaars folk, og de vandt!  

Vi ønsker dem alle tillykke med sejren. 

Dermed skal Korthaarsklubben arrangere racedysten i 2011 på Fyn!  

Det er derfor meget vigtigt at finde ud af, om der er nogle af de fynske medlemmer, som har interesse i at arrangere denne 

Racedyst. Der skal bruges en del personer, for at få dette op at stå. 

 

Årsmødet 2011 

Gennem mange år er der blevet afholdt årsmøde i Nr. Lyndelse.  

Her er det vigtigt at vide om medlemmerne har interesse i at deltage i dette årsmøde, inden der eventuelt udsendes indbydelse til 

dette møde.  

Det vil derfor være utrolig positivt, hvis I vil tilkende give jeres interesse. 

Vi ser frem til at høre fra jer! 

 

Såfremt vi ikke tales ved inden, - vil vi hermed benytte chancen til at ønske jer en rigtig glædelig jul, og et godt nytår. 

Med venlig hilsen 

Lene, Henrik og Lisbeth   

 

For spørgsmål/kommentarer m.m: 

Lene kan kontaktes på tlf: 65 97 27 06. 


