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Hej alla hundvänner vi i styrelsen tänkte försöka ta upp detta med medlemsbrev igen. Vi
kommer att informera lite om vad vi har gjort under de månader sedan vi valdes på
årsmötet.
När det gäller stugan så tog vi kontakt med kommunen angående fönstren och taket.
Fönstren renoveras ett i taget och när det gäller taket så har vi lämnat över detta till
kommunen det skall göras en besiktning angående skicket på taket men vi har inte fått något
svar på detta ännu. Gräset på våra planer växer för fullt nu och behöver klippas och när det
gäller klippning så behöver vi hjälpas åt, Elin Viborg som är ansvarig för hemsidan nu har lagt
upp en anmälningslista för detta. Gå gärna in där och boka in en tid är vi många som hjälps
åt så kanske det räcker med att klippa 1 eller 2 gånger per person och säsong. Vi har
invsterat i en ny gräsklippare då den”gamla” gick sönder igen vid första klippningen vi beslöt
då att inte kosta på den mera utan köpa en ny. Kommunen har klippt åt oss ett par gånger
men nu har vi en ny klippare på plats och när ni använder den för första gången ta kontakt
med någon i styrelsen så att ni kan få en liten info om hur den fungerar. Vi har även bytt två
lysstolpar då de var i dåligt skick. Dessa båda utgifter är ju inte med i årets budget men var
nödvändiga om vi skall ha någon verksamhet i klubben. Städning av klubbstugan behövs ju
också göras så vi är tacksamma för hjälp även där.
Vad har hänt när det gäller hundverksamheten då ? Jo vi har haft en utställning som
annordnades hastigt men den blev lyckad och gav ett litet överskott nu satsas det på en till
nästa år. Några kurser har hållits men vi leder stor brist på aktiva instruktörer och hoppas på
att det finns några som kan ta och ställa upp i höst, det kommer att vara en instruktörsträff
den 12 augusti kom gärna då alla som vill att klubben skall överleva för det är där vi har våra
inkomster. ( Det var ju ett antal på mötet i höstas angående klubbens framtid då vi beslöt att
kämpa vidare så ni behövs nu). Även några tävlingar har genomförts under våren men vi har
även ställt in då vi lider brist på funktionärer även inom detta område.
Vad är då på gång i höst jo som jag skrev är det en instruktörsträff 12 augusti där vi hoppas
att ALLA som är instruktörer samt medhjälpare på kurser kommer och framför sina tankar
om utbildningsverksamheten för kan vi inte få igång den lite bättre i höst så ser framtiden
inte alltför ljus ut och vi kanske måste se på framtiden för klubben igen en kallelse kommer
att läggas upp på hemsidan. Den 9 september blir det ett medlemsmöte och då kommer
Annette som har en verksamhet Snifferdogs där hon utbildar hundar att hitta barkborrar en
lite annorlunda verksamhet men hundar kan man använda till det mesta blir intressant att
höra hennes historia om denna verksamhet. Vi hoppas på stor uppslutning då. Den 3oktober
är det en informationsträff angående räddningshundsutbildning finns länk om detta på
hemsidan . Är du intresserad om en varierande utbildning för dig och din hund så kom då
och lyssna på detta.
Vi kommer att göra ett försök att få igång en träningskväll i veckan igen med start i augusti
vi återkommer på hemsidan angående detta och i vilken form det skall hållas.

Vi i styrelsen önskar alla medlemmar en skön sommar för er och era hundar samt träna med
förstånd för även våra fyrbenta behöver få lite vila ibland men det vet ni ju. Så hoppas vi att
vi ses på klubben efter ledigheten.
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