Vellinge Hästsportförening

Medlemsbrev Föreningsåret 2020

Hej VHF:are!
TACK för att du väljer att vara medlem i Vellinge Hästsportförening!
Just du, som medlem, utgör grunden till vår verksamhet och det är våra medlemmar som gör
föreningen levande. Oavsett om du är tävlingsryttare, engagerad funktionär, ridskoleryttare eller
förälder så är du viktig för oss!
VHF har en vision om att skapa en plats där människor och hästar möts och utvecklas, en plats med
plats för alla. En plats som kännetecknas av glädje och gemenskap och som ger utrymme och
förutsättningar för ridskoleverksamhet, motions- och tävlingsryttare.
Våra ledord är ”kunskap, kvalitet och gemenskap” och dessa ord kan vi bara fylla med mening
tillsammans, genom varje enskild medlems bidrag i vardagen.
Intresset för att rida på vår ridskola fortsätter att öka, vilket är mycket glädjande och vi är också
tacksamma över att denna verksamhet har kunnat fortsätta, i princip intakt, under hela året, trots
restriktioner. Att röra på sig och komma ut har i år varit viktigare än någonsin både för barn,
ungdomar och vuxna.
Efter fyra år som ordförande och ett par år i styrelsen dessförinnan är det nu dags för mig att lämna
klubban vidare. Jag är otroligt tacksam för att jag fick chansen att vara ordförande i just VHF och för
möjligheten att få vara med och driva föreningen framåt. Det har varit slitsamma, men också
underbara år och vilka härliga människor jag träffat! Det ska bli spännande att följa föreningen
framöver och se vilka stordåd våra entusiastiska medlemmar kan utföra!
Välkomna på årsmöte!
Söndagen den 14 februari 2021 kl. 14.00 är det dags för VHF:s årsmöte. I år ses vi i Stora Ridhuset,
där det finns gott om plats att hålla avstånd. Missa inte denna chans att kunna påverka och lära dig
mer om föreningen och vår ekonomi. Vi bjuder på värmande fika!
Jag önskar alla medlemmar ett fortsatt härligt år 2021 så ses vi i Stora Ridhuset den 14 februari!
Vänliga hälsningar
Martina Lundgren
Ordförande i Vellinge Hästsportförening
martinalundgren21@hotmail.com
PS.
Jag vill även påminna om medlemsavgiften för 2021, denna är obligatorisk för ryttare som tävlar för
VHF och för ridskoleryttare. Medlemsavgiften betyder mycket för vår ekonomi och är samtidigt en
förutsättning för att Ridsportförbundets olycksfallsförsäkring ska gälla. Läs mer här:
http://www.vhf.nu/OMVHF/Medlemsskap/

