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Nyhedsbrev nr. 1 2019 

----------------------------------------------------------------------- 

Generalforsamling d. 27.02.2019 kl. 19.00 

Dagsorden: 

1 Valg af dirigent. 
2 Bestyrelsen aflægger beretning. 
3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
4 Fastsættelse af kontingent. 
5 Behandling af indkomne forslag, se nedenfor. 
6 Valg af bestyrelsesmedlemmer – Kasserer Jan Staldgaard og næstformand 
Johnny Due Pedersen er på valg, modtager genvalg.  
7 Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
8 Valg af juniorrepræsentant og juniorsuppleant. 
9 Eventuelt. 

Indkomne forslag: 

Fra bestyrelsen:  
Rideundervisning sættes op med Dkk 10,00 pr. måned, således, at priserne fremover bliver: 

1 gang om ugen – Dkk 370,00 pr. md 

2 gange om ugen – Dkk 640,00 pr. md 

½ part dressur – Dkk 800,00 pr. md 

½ part spring – Dkk 900,00 pr. md 

pr. 01.03.2019 grundet stigende foderpriser.  

Ændringer til vedtægter - indsættes under § 7: 
De mindst 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen samt de 2 suppleanter skal 

desuden have særlig tilknytning til stedet ved enten at være ejer af en opstaldet hest, eller være 

værge for en hesteejer, eller være værge for mindst 1 elev fra rideskolen. 
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Ny underviser. 

Vi har fået 1 ny underviser på mandagsholdet  

 

 

Jeg hedder Kathrin og jeg er 21 år. Jeg bor i Tved, lidt udenfor Svendborg 

by. Jeg er i gang med at studere HF på andet år, hvor jeg derefter skal 

læse til designer på universitetet.  

Jeg har redet siden jeg var 5 år gammel, og allerede da jeg var 7 år, fik jeg 

min første pony.  

I mellem tiden har jeg haft mange heste og ponyer.  

Min nuværende hest er en dansk varmblod på 3 år, som hedder Aston. 

Julestævne  

Lørdag d. 15/12 afholdte vi vores julestævne, hvor der var 45 starter. Som 

noget nyt havde vi sløjfet holdridning med galop og i stedet kunne dem 

som normalt ville ride det, ride program med opråb. Det var en stor 

succes. Vi takker vores sponsorer Thurø bageri og Sydfyns Specialfoder. 

Billeder fra stævnet kan ses på hjemmesiden. 
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Aktiviteter for 2019 

• Der er planlagt 4 stævner.  

16/3 fastelavsstævne.  

15/6 sommerstævne  

Datoer på Halloweenstævne og Julestævne kommer senere. 

 

• Overnatning 14/6. Vi hygger om aftenen og gør klar om morgenen 

til stævnet. 

• Sommerfest 15/6 om aftenen hygger forældre/børn med mad mm. 

• 2/3 kl. 14. Introduktionskursus for alle elever på rideskolen. 

• 30/3 kl. 14. Møde for ½ parter og pony games v/Mette Moulton. 

• 27/4 – Tur til Blue Hors i Randbøl, verdens største stutteri, ejet af 

Lego-familien Kirk Kristiansen. 

• Arbejdsdag 4 maj 

• Vi deltager igen i år ved Skolernes forårsfestival ved SG Huset d. 

24/5 + åbent hus d. 25/5.   

• Vi mødes på Fyns Væddeløbsbanes til familiedag d. 8/6. kl. 12.30  

• Ørbæk Marked - 12-14/7. Hvor du kan tjene penge til rideklubben 

ved at være P vagt nogle timer.   
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•  Ridelejr - uge 31.  Mandag-onsdag med overnatning for 1/2parter 

og privatryttere. Torsdag-lørdag, uden overnatning, for øvrige. 

Billetter sættes til salg 1/5 

• Åben rideskole med loppemarked 24/8 

 

Nyt lækkert tøj til salg i vores shop på hjemmesiden:  

Hættetrøje til børn fåes i str 4/6 (uden hættesnor pga lovkrav). 

8/10 og 12/14. Den findes i 15 forskellige farver.  

Incl tryk 250 pr stk 

 

Hættetrøjer voksen str s-xxl 

16 forskellige farver. 

300 pr stk. incl tryk 

 

Xxxl og xxxxl fåes kun i marineblå og sort 

Pris er 350 pr stk incl tryk  

 

 

 


