HULTSFRED 2015-12-27
MEDLEMSBREV
Hej alla här kommer lite information om vad som hänt under andra hälften av
verksamhetsår 2015.
Angående taket på klubbstugan så har inget gjorts då vi lämnade över detta till ÖSK som har
ansvaret för detta. De ansåg att taket är helt ok och lägger därför inga pengar på detta i
dagsläget. Då vi har en del material så kommer vi att få hjälp av föreningslaget att byta
altantaket samt hängrännor och stuprör. Vi har även fått hjälp av föreningslaget med
gräsklippning då vår nya gräsklippare stals. Då vi har en del gräsytor så blev vi tvungna att
köpa en till, försäkringen täckte en stor del dock inte hela summan. Problemet vi har nu är
förvaring av den till kommande säsong, är det någon som har en lösning så kontakta gärna
någon i styrelsen, vi har fått hjälp t.v. av ÖSK.
Det är även en ny stolpe till elljuset på bortre halvan av planen då den gamla gav upp, dock
måste vi tänka på att inte binda några hundar i den då den sitter ganska löst.
Det ser inte så ljust ut för framtiden då det endast kom 1 instruktör på träffen som kallades
till i augusti. Då det är klubbens största inkomst att hålla kurser så tär det hårt på ekonomin
då vi inte kan erbjuda några kurser då de flesta av våra instruktörer ej vill hålla några.
Vi har försökt att få igång en träningskväll i veckan under hösten med varierande
uppslutning, vi kommer att försöka med detta igen när vädret tillåter detta annars så till
senvintern/våren.
Vi hoppas att många kommer till årsmötet så att vi kan diskutera klubbens framtid. Vi som
sitter i styrelsen kommer att sitta kvar på våra poster ett år till om vi får förtroende till det,
för vi tycker det vore synd om vi blir tvungna att lägga ned klubben då vi har en fin
klubbstuga samt bra planer med elbelysning. Men skall vi ha någon klubb i framtiden så
måste vi ha några aktiviteter och till det så krävs engagerade medlemmar. Så vi i styrelsen
vill att alla funderar på om vi vill ha en brukshundklubb i kommunen eller om det är bättre
att lägga sina pengar på att åka till andra klubbar. ( Vi har full förståelse för att man kan vara tvungen att göra det
på vissa discipliner då vi inte kan erbjuda det i vår klubb)

Vi önskar alla ett GOTT NYTT ÅR

