
Nyhedsbrev 19. februar 2020 

Der er afholdt første bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse. 

Stævnekalenderen for 2020 er oprettet på GO. Du kan her se, hvilke stævner der afholdes på 

TURK.  

Vi afholder fastelavnsstævne den 14. og 15. marts.  

I weekenden den 28. og 29. marts afholder vi dressurkursus ved exam. Træner Sally Lundquist. Der 

er mulighed for halve enetimer både lørdag og søndag. Man behøver ikke deltage begge dage for 

at være med. Alle niveauer er velkomne. Hvis man har halvpart på en af TURKS elevponyer må 

man deltage en af dagene. 

Cafeteriaudvalget søger medlemmer, kunne dette have din interesse, kan du tage kontakt til Lotte 

Amalie Rasmussen. 

Vi afholder arbejdsweekend den 21. og 22. marts. TURK trænger generelt til en oprydning så vi 

håber at mange vil deltage. Der er lavet en begivenhed på Facebook – her vil der også komme en 

liste over opgaver.  Vi opfordrer alle til at løbende holde både stand, ridehal og udenomsarealer 

pæne og ryddelige. Vi skal alle blive bedre til at holde orden. 

 

Rytterstuen skal ikke bruges til at tørre dækkener og vi opfordrer til at begrænse hvad der hænger 

på boksdørene. Husk også at foder, gulerødder og anden mad ikke må stå i laden eller i stalden 

uden at være lukket i kasse eller tønde med låg, da dette kan tiltrække rotter. 

Der er indkøbt en ny blæser til sadelrummet, denne kommer til at kørere et par timer om natten. 

Vi leder efter et nyt anlæg til stævnebrug. 

Vi vil gøre TURK mere attraktiv 

Vi vil øge informationsniveauet, gøre os synlige via stævner, aktiviteter, de sociale medier.  

Referater fra bestyrelsesmøderne kommer på hjemmesiden, dog som nyhedsbrev. Der linkes til 

hjemmesiden via Facebook.   

Hvis I har ideer, spørgsmål eller andet til bestyrelsen vil vi meget gerne have, at I kontakter os. Vi 

er ved at udtænke en form for dette, så om det bliver via mail, idé postkasse eller andet er endnu 

ikke klarlagt, men I får besked herom snarest. Alle henvendelser vil blive taget op som et punkt på 

de efterfølgende bestyrelsesmøder. 

På vegne af bestyrelsen 

Rikke. 

 

 

 



 

 

 

 


