Kære alle medlemmer i TNKR
En lille julehilsen til jer alle fra os i bestyrelsen.
Tak for et meget underligt Corona år med mange restriktioner og regler, som vi alle har
været underlagt. Tak for jeres indsats og jeres forståelse for, når vi har lagt nye
restriktioner ud, som vi er blevet pålagt!
Vi er blevet mange medlemmer og det er rigtig skønt, men det betyder også, at der er en
del flere ryttere i ridehuset. Husk at hjælpe hinanden og tag hensyn - alt det som vi får
STOR ros for i vores klub.
Desværre er der lidt bøvl med, at alle husker at samle møg op efter deres hest/pony når
man har redet – det SKAL vi blive bedre til og det gælder også på pladsen udenfor. Der
står trillebøre og I skal bare sørge for at samle op – så lad os lige hjælpe hinanden med at
huske ”opsamling”.
Vi har generalforsamling torsdag d. 25.februar 2021, og du har mulighed for at sende
forslag til bestyrelsen, som du ønsker drøftet på generalforsamlingen – vi skal bare have
forslag SENEST d. 5.januar 2021.
Husk at vi har fastelavnsridning d. 13.februar 2021 – vi håber, at vi kan ride fastelavn som
vi plejer. I år vil vi tilbyde, at vi er flere voksne som kan gå med og hjælpe, hvis der er
nogle små eller måske nogle usikre ryttere, som gerne vil ride med til fastelavn, men som
har brug for hjælp på turen. Det kræver bare, at vi får besked i klubben, så vi er flere til at
skiftes til at dele dagen og gå med rundt.
Til sidst efterlyser vi medlemmer til vores stævneudvalg – så hvis du har tid og lyst (og er
over 18 år) så vil det være meget dejligt at få flere medlemmer til stævneudvalget. Hvis du
har lyst til at høre mere om arbejdet i stævneudvalget, er du meget velkommen til at ringe
til Majse på tlf. 23 30 26 16.
Vær opmærksom på, at der kommer besked ud vedr. kontingent sidst i december måned og du må helst ikke betale kontingent før vi er i januar 2021, da det skal på det rigtige
regnskabsår.
Husk at betaler du i januar og hvis du allerede er medlem, så sparer du kr. 50,Vi vil gerne rose alle jer, som rider på vejen for at have reflekser og veste på – det er godt
at se, at I passer på i trafikken.
Husk at du altid er velkommen til at kontakte os i bestyrelsen, hvis du har ris, ros eller
spørgsmål. Kontakt os også, hvis der er noget, som er i uorden i ridehuset eller noget som
er gået i stykker i rideklubben
Til sidst vil vi ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår.

Mange julehilsner fra os alle i bestyrelsen i TNKR

