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Bestyrelsen har ordet  

april 2011. 

 

Af Tom Nielsen, webmaster. 

Foråret er ved at få godt tag i Danmark, og med foråret kommer der forhåbentligt sol, varme og 

milde vinde over hele landet. Det giver fornyet energi, også til den nye bestyrelse, hvor alle – også 

suppleanterne - har påtaget sig et eller flere ansvarsområder. Vi har kort og godt smøget ærmerne 

op med det formål, at gøre foreningen til et aktiv for os alle. 

Foreningen har – som I kan se - fået ny hjemmeside. Foreningen har også fået ny webmaster, ikke 

fordi vi har fået ny hjemmeside, men fordi Lars Haugaard har valgt at stoppe efter mange år på 

posten. Det er Lars fortjeneste, at foreningen indtil dato har haft en hjemmeside, og jeg vil benytte 

lejligheden til at sige Lars tak for det store arbejde, han har udført som webmaster.  

Opgaven som webmaster er en udfordring, jeg ser frem til, og det er mit håb, at den nye 

hjemmeside vil blive godt modtaget hos alle, samt at den vil blive det foretrukne forum for alle 

sporinteresserede, som søger viden om schweisshundearbejdet i Danmark.  

Det er mit mål som webmaster at medvirke til, at hjemmesiden bliver et dynamisk 

formidlingssted, hvor der er plads og rum til konstruktiv debat¹, med mulighed for udveksling af 

seriøse synspunkter inden for schweisshundearbejdet, men også et sted, hvor man kan videregive 

sine erfaringer, søge hjælp eller dele gode og sjove oplevelser inden for schweisshundearbejdet 

med os andre.  

En ny hjemmeside gør det ikke alene! Skal jeg nå mit mål, har jeg brug for hjælp, ikke kun fra den 

øvrige bestyrelse, men fra alle jer, der bruger hjemmesiden. For kun med jeres bidrag bliver 

hjemmesiden levende, dynamisk og attraktiv. 

Med det ønskes I alle et godt forår og en god bukkejagt. 

Tom Nielsen 

¹Med konstruktiv debat men jeg konstruktiv, derfor forbeholder jeg mig som webmaster også ret til at slette indlæg, der mere har 

til formål at få afløb for frustrationer og almindelige sure opstød, eller kritiske indlæg, der ikke er i god orden med foreningen mål 

og virke. 


