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på
Ordförande Har ordet

EXTRA!

Åstorp: Som ni alla medlemmar vet har klubben haft några tunga år med vikande
kursverksamhet och få personer som orkar engagera sig.
Styrelsen för Åstorps Bk har därför efter noggrant övervägande beslutat oss för att gå
upp i Bjuvs Bk och bli en del av deras nya stora satsning i Gunnarstorp. Vi ser detta
som ett sätt förnya klubbens verksamhet och kunna erbjuda våra medlemmar
fortsatta träningsmöjligheter och utveckling. // Theresa ordförande ÅBK
--

MEDLEMSMÖTE
19/6 2019
KL. 19.00
Klubbstugan Bjuvs BK

Bjuvs BK: Vi vill välkomna ÅBK till oss och ser det som en naturlig utveckling i
vår verksamhet att kunna erbjuda ytterligare bra kompetens till oss, speciellt nu som
vi står inför vår flytt. Då Åstorp har haft en jobbig tid bakom sig kan vi nu
tillsammans bygga för nya utmaningar på Tornévallen dit vi nu ska flytta.Vi hoppas
att detta ska kunna gynna båda våra klubbar. // Yasmine, ordförande i Bjuvs
Brukshundklubb
--

Ågatan, 267 31 Bjuv
Klubben bjuder på fika.

Dagordning:

Till alla våra medlemmar i Bjuv och Åstorp
Ett samgående mellan klubbarna skulle innebära fler kurser och ett större utbud av
aktiviteter, på en plats som i det närmaste kan beskrivas som ett renodlat hundcenter.
Tanken med sammanslagningen och den nya platsen är att båda klubbarna får en
nystart och kan utvecklas till något fantastiskt. Med större utbud, flera
träningsmöjligheter och till att utveckla brukshundsklubben i området med
gemensamma krafter.
Men detta beslut är något som måste komma från Er medlemmar – här måste ni
ALLA tycka till. På våra enskilda medlemsmöten har frågan varit uppe för
diskussion men nu behöver vi ta ett gemensamt grep för hur och om vi går vidare.
Därför bjuder vi i styrelsen för Bjuv och Åstorp in till ett gemensamt medlemsmöte
den 19 juni kl. 19.00 på Bjuvs BK. Säger mötet ja till samgåendet kommer ett arebte
påbörjas för den nya gemensamma klubben under samma flagga.
Vi vill passa på att önska Er alla riktigt välkomna den 19 juni 
Hoppas Vi ses!
Yasmine
Ordförande Bjuv
yasmine.klinga@hotmail.com

Bjuv & Åstorps Bk

Theresa
Ordförande Åstorp
dolovisas@telia.com

1. Diskussion om samgående
mellan Bjuv och Åstorp
2. Förutsättningar
3. Gunnarstorp/Tornévallen
4. Leaderprojekt
5. Hur går vi vidare?
6. Övriga frågor

