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Da
ato: 10. jun
ni 20
Nyhedsbrrev juni 202
20
Kære med
dlemmer
afholdt be
VI har nu a
estyrelsesmøde og de
et er derfor tid til endnu et nyhe
edsbrev.
Vi har alle
e været ram
mt af Coro
ona krisen – for TURK har
h det betydet, at vvi i en perio
ode ikke
har set vo
ores elevrytttere, parte
erne har væ
æret på pa
ause og da
agligdage
en har værret
præget a
af skemaer, koordinerring - og fo
or nogle og
gså frustrationer.
Vi er derfo
or enormt glad
g
for, at det lige n
nu går den
n rigtig vej i forhold til Corona – vi er atter
tæt på en
n normal hverdag, dog med de
e retningsliinjer og på
åpasselighe
ed der hørrer sig til.
Grundet C
Corona ha
ar der være
et lukket fo
or meget aktivitet – også for stæ
ævner. Vi har
h i
perioden afhold ”on
nline stævn
ne” – med mulighed for at vide
eofilme et p
program og
o
se fra en D
derefter m
modtage bedømmel
b
DRF dommer.
Vi har ogsså afholdt #Aktivsam
mmeniridesp
porten arra
angementt for vores e
elever og parter,
p
en
meget de
ejlig dag med
m
en masse glade forældre og
o børn. Mange
M
tak ttil både de
eltagere
og vores u
utrættelige
e hjælpere
e.
Vi har ogsså været så
å heldige at
a sige velkkommen tiil en ny dre
essurunderv
rviser Sally. Vi glæderr
os til sama
arbejdet og håber att mange a
af jer, vil nyde godt af hendes e
ekspertise og
o
kunnen.
Informatio
on:
- Der bliver sna
arest muligt afholdt a
arbejdsdag
ge, da også
å dette ha
ar været på
å pause.
Der trænger til at blive ordnet og ryddet op
p. Der kommer en me
elding, når datoer
og opgaver er
e på plads. Husk gerrne, at alle
e kan delta
age i arbejd
dsdagene uanset
om
m man er elevrytter, fo
orældre, p
part, pensio
onær eller om man kkommer og
g bruger
banerne
-

Prisserne for døgnfold i ju
uli er 592,50
0 kr. og 75 kr. pr. nat,, hvis vejr e
eller andet gør, at
ma
an gerne vil have hessten ind til nat

-

Der planlægg
ges staldm
møde augu
ust - dato herfor
h
meld
des ud snarrest

-

Der indkøbess lidt nyt ud
dstyr til vore
es elevpon
nyer
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End
dnu en opfordring til at vi alle b
bliver bedre
e til at feje, der skal o
også
sam
mles lort op
p både ind
de og ude

-

Der skal ryddes op ved fodertønd
derne og der
d må ikke
e stå mad ffremme, da det kan
tiltrrække rotte
er

-

Vi v
ved, at vorres udebaner træng er til en kæ
ærlig hånd,, derfor arb
bejdes derr på en
løsn
ning og i bliver
b
inform
meret hero m, når derr er nyt

-

Torres arbejdsstider er følgende:
 Manda
ag – fredag fra 07.00
0 – 11.30 og
g 13.30-15.30

-

Hussk også, att vi i altid er
e velkomne
e til at sende en mail med idee
er, henvendelser
elle
er andet til turk.rikke@
@gmail.com
m
På vegne af bestyrelsen
n
Rikke
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