Nyhedsbrev 1.03.2022
Efter en lang periode hvor det ikke har været muligt, at holde særlig mange arrangementer, håber vi nu at
vi går en tid i møde hvor fokus igen kan være på det sociale fællesskab for alle Turks medlemmer. Vi har på
nuværende tidspunkt godt gang i torsdagsklubben, hvor vi oplever en stor opbakning, men der er plads til
endnu flere unge mennesker. Torsdagsklubben er gratis for alle medlemmer mellem 10 år og 16+ og ligger
den første torsdag i hver mdr. fra 18-20.30. Derudover har vi en intension om at holde åben i cafeteria om
tirsdagen i det omfang at vi har frivillige til det. Vi vil hen over den næste periode arbejde på at få etableret
flere forskellige arrangementer, dette er dog stadig i idefasen, så informationer vil komme løbende, ligesom
man altid er velkommen til at byde ind med ideer og forslag.
Som der blev informeret til den ordinær generalforsamling, er klubbens økonomi på nuværende tidspunkt
et punkt der kræver handling for at vi kan få vendt den negative udvikling, derfor er vi i bestyrelsen i gang
med at undersøge muligheder for at spare yderligere på den daglige drift på nuværende tidspunkt arbejdes
der på at udskifte det foder rideskolen bruger til et billiger alternativ. Der kommer mere info om dette
senere. Derudover er Ninne gået ned i tid således at hun arbejder 15 timer pr uge Frida forbliver på 30
timer om ugen. Ninne og Frida arbejder på en løsning om at møde forskudt af hinanden således at der er
personale til stede i stalden over en længer periode. Denne stramning af staldpersonales arbejdstid gør
også at man som pensionær til tider må træde til og være behjælpelige med at løse nogle opgaver, fx i
forbindelse med sygdom, ferie eller fridage. Dette kommer i spil allerede 10 og 11 marts her vil hestene kun
blive fodret lukket ud og ind og man skal selv sørger for at veje wrap/ hø af samt give halm. Wrap/hø kan
dog hældes ind til hesten hvis det hænger klargjort på boksen.
Vi som bestyrelse har et ønske om at være i en tæt dialog med vores pensionærer, derfor vil vi som et
forsøge afholde et kort staldmøde en gang om mdr. hvor vi fra bestyrelsen på skift vil være til rådighed, vi
vil forsøge at ligge staldmøderne på skiftende dage således at alle får mulighed for at deltage.
Dagsboks.
Der er kommet en prisstigning på dagsboks/stævnebokse som træder i kræft pr 1.03.2022 så fremadrettet
er prisen 150 kr. pr døgn. Dagsboks er kun til rådighed i det omfang der er tomme bokse.
Flex medlemskab.
I et forsøg på at tiltrække flere medlemmer til Klubben har vi valgt at oprette et Flex medlemskab. Et Flex
medlemskab giver adgang til at man EN gang om ugen må modtage undervisning af en af de underviser der
er tilknyttet klubben. Derudover skal der pr undervisningsgang betales 50 kr. for brug af klubbens
faciliteter, kvittering for betaling via Mobilepay skal vises til underviseren inden undervisning påbegyndes.
Der må IKKE rides undervisning mere end en gang om ugen ligesom Turks faciliteter ikke må benyttes til
friridning. Dette medlemskab giver adgang til at man kan starte stævner for Tørring Uldum rideklub, men
man kan ikke deltage i Turk championatet ligesom man heller ikke har stemmeret.
Svar på spørgsmål til bestyrelsen.
Har i spørgsmål, eller anden ting som i ønsker at bestyrelsen tager sig af er man velkommen til at sende en
Mail på turkrideklub@gmail.com og vi vil behandle jeres henvendelse hurtigst mulig, dog beder vi om at
der bliver respekteret at alt bestyrelses arbejde er frivillige og at vi dermed har vores alm. Arbejde der også
skal passe, og derfor IKKE kan står til rådighed til at svare på spørgsmål fra turk i alle døgnets timer, men vil
bestræber os på at alle for svar tilbage inden for en uge, trækker der ud over det kan i send en mail med en
reminder men holder den gode tone.

På vejen af bestyrelsen

