December 2017.
Så er året næsten gået på held. Det er mørkt og koldt derude.
Men heldigvis er der dejlig varmt i stalden og som altid kaffe og te at varme sig på i Rytterstuen.
Husk at benytte jer af det.
Året er gået hurtigt, da der har været nok at rive i for os alle sammen.
Området omkring banerne er blevet shinet up og springbanen har fået en overhaling og virkelig
blevet brugt i år.
Bl.a ved ring og spring arrangementer som blev genindførte i år med stor entusiasme fra Camilla
og Gitte og kæmpe hjælp fra opstaldere på Midtjydsk Rideklub.
Dette og mange andre spændende stævner vil vi gentage i 2018.
Derfor er det rigtig vigtigt at netop DU kommer til Generalforsamling den 26 Februar kl. 19.00
2018 i InsideUpstairs i Hammel.
Der vil vi tage en gennemgang af året der gik og hvilken udviklingspunkter vi har gang i og gerne
vil se opfyldt i 2018. Dagsorden kommer i separat mail og er at finde på hjemmesiden.
Alle er velkommen og husk ved afstemning er det medlemmer over 16 år der har stemmeret.
Derudover vil vi gerne slå et slag for vores Facebook sider hvor man kan finde alt relavant
information omkring klubben.
De hedder:
https://www.facebook.com/Midtjydsk-Rideklub-Klintholm1719811091583303/?hc_ref=ARSnPUXz1vJ_tLdGN-0NLVL7AIUXRh4kMTgR6-FibbVQ7MoiqSi1zgRXW0p9ACWwLU&fref=nf
og
https://www.facebook.com/Midtjydsk-Rideklub-Klintholm-Hj%C3%A6lpende-h%C3%A6nder595541540597708/?hc_ref=ARRbtvHiFd42otBlMmwmkHHxDq5_vHtAhJFf8YUcJJ_hCA9MNciwIDYXCL5p2crIbA&fref=nf
og så er den den lidt all round side med køb og salg som er en gruppe hvor man skal søge
medlemskab
https://www.facebook.com/groups/Midtjydskrideklub/?fref=nf
og derudover er der jo hjemmesiden i kender hvor betalinger foregår:
https://www.midtjydskrideklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=1&AliasPageNam
e=default.aspx
Det er vigtigt for sammenhold og vedligeholdelse at så mange som mulig melder ind på arbejds
weekenderne og så kan det godt være du tænker “der er nok ikke noget jeg kan bruges til “ -- men
der er noget for ALLE :) så kom frisk det er altid en hyggelig dag og resultatet er jo altid til at få øje
på. Men målet er at ved at sørge for lidt hele tiden skal vi ikke have de store knokle dage og det
skulle kunne klares med en skovl de næste par gange og ikke rendegraver. Vi byder altid på lidt til
hals og mave.
Og så er der alle de stævner vi håber at få lov til for DRF at afholde i 2018.
Det er en fantastisk indtægtskilde for klubben og derfor igen super vigtigt hvis man kan undvære et
par timers hjælp, der skal bruges hænder i alt -lige fra cafeterie salg til låge åbner og p vagter.

Til sidst vil vi bare ønske alle en glædelig jul og håber at se jer til Gløgg og Æbleskiver den 20
december kl 16.

