Beretning fra hjemmeside og Bernharden

Hjemmesiden - Jeg synes til tider at det kan være ret forvirrende hvad folk vil have på hjemmesiden. En
siger det ene og en anden siger noget andet, ville ønske at bestyrelsen kunne blive bedre til at snakke
sammen, inden det blev sendt videre til hjemmesiden. Ved godt det har være en svær tid for bestyrelsen,
så håber på at det ændre sig i fremtiden.
Bente Hjørringgaard overtager hjemmesiden fra 8 april - jeg ønsker Bente held og lykke med hjemmesiden
fremover.
Bladet - Vil lige lige starte med at sige, at jeg er rigtig glad for at bestyrelsen har taget så godt imod mit
ønske om en SMS/besked hver gang de har sendt en mail.
Synes generelt at folk er rigtige dårlige til at sende ind til bladet. Ville ønske at flere alm medlemmer ville
sende deres historier ind til bladet, så det ikke altid kun er bestyrelsen der har noget med i bladet. Vil sige
at folk med tiden er blevet MEGET bedre til at overholde deadline på bladet - dog glipper det engang
imellem - men Rom blev heller ikke bygget på en dag.
En ting jeg rigtig godt kunne tænke mig - hvis ens hund bliver årets hund eller Champion, at ejeren så selv
sendte et billede ind. Synes ikke rigtig det er min opgave at ringe rundt og be om billeder at hunde, hvis ens
hund vinder og man vil have den i bladet, må man selv få det sendt ind.
Jeg har fået lavet lavet hunden på toppen i bladet, som jeg håber vi kan forsætte med. Men hvis nogen
sidder med nogen gode ideer til bladet - modtaget jeg dem med glæde
Egentlig var sidste blad mit sidste blad, men da Helle Parsberg er sprunget fra igen, sidder jeg stadig på
bladet.
Heidi

