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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:
Byggeri på Kjeldmosegaard:
I disse dage er maskiner, stål og beton ved at indtage pladsen på Kjeldmosegaard, hvor den nye stald skal
ligge, det er super dejligt.
Det sidste halve år har været en tid som har betydet store forandringer både for klubben og for alle
medlemmer. Vi har oplevet hvad det vil sige at stå sammen, at have en stærk klubånd og et stærkt netværk.
Nu, hvor vi skal til at trække i arbejdstøjet og gøre en indsats, er mange kommet med forslag og sagt at de
gerne vil bidrage.
Bestyrelsen vil gerne sige alle de mange aktive medlemmer, Bjarne & Dorrit og Dansk Idrætsforbund tak for al
den støtte og de mange gode drøftelser og tiltag I alle har bidraget med. På mange forskellige måder har vi
drøfte hvordan klubbens værdier og de nye stalde skal se ud. Udgangspunktet har været, jeres forventninger
til stedet, samt hvad der faktuelt er muligt i forhold til de eksisterende rammer. Det har været dejligt med alle
de gode input, dem har vi fortsat brug for.
Nu, går byggeriet af nye stalde i gang. Med 31 hestebokse fortsætter Kjeldmosegaard som rammen for
Sakskøbing rideklubs mange aktiviteter.
Vi kan se frem mod et byggeri, hvor hestevelfærd, sikkerhed og individualitet for alles aktiviteter er i højsæde.
Nu kan vi begynde at se frem til den dag hvor hestene igen kan indtage staldene på Kjeldmosegaard. Vi kan
endnu ikke sætte dato på, men har en forventning om at vi alle kan begynde at glæde os til jul, det bliver
omkring den tid ☺.
Invitation til at se tegninger af staldene:
Klubben holder et lille traktement for at fejre at vi går i gang med byggeriet, og byder på en forfriskning samt
et kig på tegningerne tirsdag d. 28. 4. klokken 19.00 og et par timer frem. Vi håber mange vil lægge deres vej
forbi Kjledmosegaard.

Bestyrelsen

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

