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Denne infomail er til alle medlemmer af Sakskøbing Rideklub. På vores nye hjemmeside kan du 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:
Generalforsamlingen: Ved generalforsamlingen var der mange fremmødte, det er dejligt med en stor
opbakning fra alle de som møder frem. Vi arbejder på, sådan rent teknisk, at lægge formandens beretning,
referat og billeder derfra op på vores hjemmeside, så du kan klikke ind og læse den hvis du ikke havde
mulighed for at deltage.
Etablering af nye udvalg; På generalforsamlingen blev der etableret 3 nye udvalg i klubben. Følgende
udvalg arbejder nu med forskellige tiltag i klubbens regi:
• Sponsorudvalg: søger fonde om midler til forskellige ting til klubben samt og sponsorer. Udvalget
består af AAse Eriksen, Henne Arboe, John Wellendorph og Benedikte Piil. Udvalget refererer til
Charlotte Munch som deltager i arbejdet efter nærmere aftale med udvalget.
• Hippoadeudvalg: I samarbejde med Maribo rideklub arrangerer Randi og Hans Hermann Storm
det årlige langdistanceridt i Knuthenborg. Rigtig mange medlemmer fra Sakskøbing hjælper til
når det gennemføres. I år skal du sætte kryds i kalenderen d. 13. juni, for der afholdes stævnet.
• Kursusudvalg; arbejder med at arrangere forskellige tilbud om kurser som er alternativer til den
daglige kontinuerlige træning i ridefærdigheder. Udvalget består af Sanne Vennike, Marianne
Jensen, Ann Sofie Plough Madsen og Bende Herneth. Udvalget refererer til Signe Hemmingsen
som deltager i arbejdet efter nærmere aftale med udvalget.
• Stævneudvalg; arrangerer stævner eller andre konkurrencemæssige aktiviteter. Udvalget består
af Kathrine Winther, Signe Hemmingsen, Marlene Piil, Hans Hermann Storm og Marian Nielsen.
Udvalget refererer til Maria Stryhn som deltager i arbejdet efter nærmere aftale med udvalget.
• Aktivitetsudvalg; laver sociale arrangementer med forskellige aktiviteter for klubbens medlemmer.
Nicoline Treldal, Charlotte Hannibal og Rikke Strate sidder i udvalget. Charlotte Hannibal
refererer videre til bestyrelsen.
Genopbygning af Kjeldmosegård; Der er nu ryddet op på Kjeldmosegård. Bjarne og Dorit har søgt om
byggetilladelse i Guldborgsund kommune. Planen er 31 bokse. Vi håber at byggeriet kan gå i gang i løbet
af april måned.
Bestyrelsens arbejde lige nu: drejer sig mest om den kommende kontrakt med Bjarne og Dorrit, samt
hvornår og hvordan opstaldere, nye som gamle, kan vende tilbage til Kjeldmosegård.
Til maj vil alle de der var opstaldet få brev med tilbud om genopstaldning, samt pris for dette. Vi tilstræber
at de nye kontrakter meget ligner de tidligere, hvor man individuelt kan vælge til og fra i ydelserne dog
med forbedringer i forhold til lov om hestehold, bl.a. en ordning med wrap.
Bestyrelsen arbejder med at beskrive principper for hvordan folde og bokse skal fordeles, ud fra at
hestevelfærd skal være i højsæde.
Formand: Charlotte Munch,
Killerupvej 14,
4990 Sakskøbing
Telefon 30915489,
c_munch@mail.dk

kassérer: Charlotte Hannibal,
Maribovej 74,
4990 Sakskøbing,
Telefon 20229413,
hannibal@hansen.mail.dk

Sekretær: Pia Mikkelsen,
Vestervang 7
4990 Sakskøbing

•

Den gamle foldordning med individuelle folde til alle hestene fortsætter, men kan vi udarbejde et
princip for hvordan de fordeles, så hestene tilgodeses bedst muligt.
• Hestene skal stå i boksene ud fra hvad fungerer for heste og ejere, kan vi gøre det bedre end vi
gjorde før.
Har du gode ideer til disse principper vil vi gerne have det med til vores overvejelser inden vi beslutter
praksis. Altså - intet er besluttet endnu, vi vil i videst muligt omfang tilgodese de input vi får de kommende
14 dage.
De der stod på Kjendmosegård 01.09.08. vil blive tilbudt bokse først, senere vil de som står på venteliste
få tilbudt boks, efter princippet, længst på venteliste.
Rideklubbens hestetrailer er til salg
Da der efterhånden er mange som har anskaffet egen hestetrailer, er der ikke behov for at klubben har en
trailer man kan leje. Vi har fået vurderet traileren, den sættes til salg for kr. 12.000,- . Det er en startrailer
fra 1996, den har en egenvægt på 700 kg, og må laste 900 kg.. Hvis du vil vide mere så kontakt Charlotte
Munch på 30 91 54 89.
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