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Denne infomail er til alle medlemmer af Sakskøbing Rideklub. Vores hjemmeside er kommet op og køre, og du 
kan i fremtiden klikke ind på www.sakskobing-rideklub.dk
Denne infomail er til alle medlemmer af Sakskøbing Rideklub. Vores hjemmeside er kommet op og køre, og du 
kan i fremtiden klikke ind på www.sakskobing-rideklub.dk  (husk det er sakskobing med o) og læse nyheder. 
Hvis du kender nogen medlemmer som du kan se denne mail ikke bliver sendt til, så vær sød at sende den 
videre.  
 
Fakta & info: 

Generalforsamling; Husk generalforsamling tirsdag d.3. februar klokken 19.00 på Saxenhus. Dagsorden 
ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen er klubben vært ved et let måltid. Vi håber at se mange 
medlemmer. 
 
Visionsdagen på vandrehjemmet; Den 10.01.09. var 35 af klubben medlemmer til visionsdag. Kim 
Bjelstrand fra Dansk Idrætsforbund var tovholder, og havde sammen med bestyrelsen sat målene for 
dagen. Det var rigtig dejligt med den store opbakning og de mange gode input både til en genopbygning af 
Kjeldmosegård, og til klubbens værdier. Læs mere om det på hjemmesiden…………. 
 
Sponsorudvalg;  Sidste år ved generalforsamlingen  nedsatte vi et sponsorudvalg bestående af Hanne 
Arboe, Aase Eriksen, John Wendeldorph og Benedikte Piil. De er nu klar til at opsøge lokale 
virksomheder, som kan blive kommende sponsorer for klubben. Virksomhederne får mulighed for at indgå 
aftale med SAR om en bannerreklame i ridehuset mod betaling af et mindre årligt beløb til klubben.  
 
Etablering af nye udvalg; På visionsdagen kom mange gode ideer om forskellige aktiviteter i klubben. 
Nogle foreslog nedsættelse af nye udvalg.  Hvis der er opbakning for det på generalforsamlingen vil 
bestyrelsen etablere 3 nye udvalg:  

• Kursusudvalg; som arbejder med at arrangere forskellige tilbud om kurser som er alternativer til 
den daglige kontinuerlige træning i ridefærdigheder. 

• Stævneudvalg; som arrangerer stævner eller andre konkurrencemæssige aktiviteter. 
• Aktivitetsudvalg; som laver sociale arrangementer med forskellige aktiviteter for klubbens 

medlemmer 
Du kan høre mere om det på generalforsamlingen. 

 
Genopbygning af Kjeldmosegård; Efter klubbens visionsdag har vi holdt møde med Bjarne og Dorit om de 
mange ideér og ønsker som kom frem. Ud over det som blev præsenteret som oplæg på visionsdagen, 
arbejdes der nu konkret med følgende overordnede ønsker som er et outcome af de forslag som kom fra 
mange af medlemmerne:   

• opsadlingsplads til de som kommer udefra, 
• placering af vandspiltov, solarium etc, så det også kan benyttes af alle som kommer på 

Kjeldmosegård, 
• indretning af udendørs gårdmiljø til de som benytter Kjeldmosegård.  
• indretning af sadelrum, bl.a. så der er plads til staldskabe etc. 

 
Bestyrelsen  

Formand: Charlotte Munch,   kassérer: Bende Herneth,  Sekretær: Maria Stryhn, 
Killerupvej 14, Maribovej 97,   Enebærvej 9,  
4990 Sakskøbing   4990 Sakskøbing,   4990 Sakskøbing 
Telefon 30915489,   Telefon 40829997,   Telefon 20987439 
 c_munch@mail.dk   bende_therese@hotmail.com                                                   mstryhnl@yahoo.dk  

http://www.sakskobing-rideklub.dk/
http://www.sakskobing-rideklub.dk/
http://www.sakskobing-rideklub.dk/

	Februar 2009

