Referat af orienteringsmøde
d. 8. februar 2012
ved stiftende generalforsamling for

Riderute Lolland-Falster

-køre- og rideruter på Sydhavsøerne.
Mødet startede med en kort præsentation af de fremmødte deltagere. (15
pers. I alt)
Annette Greenfort fortsatte med at fortælle om baggrunden for at danne
foreningen Riderute Lolland-Falster:
Det startede med Riderute Lolland og senere Lollands Hestelaug. Der blev
lavet ruter ved Naturpark Maribosøerne. Det udviklede sig senere med
Jernbanestien og samarbejde med Knuthenlund.
Sidste år blev Østlollands Hestelaug så stiftet, og det stod hurtigt klart for alle,
at det eneste fornuftige, var et samarbejde mellem de to bestyrelser, for at få
skabt sammenhængende rideruter på Sydhavsøerne. Så bestyrelserne har
afholdt møder sammen, lavet en fælles hjemmeside, brochure osv.
Der er også blevet dannet flere lokale rutelaug: Frederiksdal, Fuglesang og
Fejø, og flere er under etablering. Frederiksdal har også afholdt arrangementer
med stor succes.
Når vi nu får stiftet Riderute Lolland-Falster, vil vi fortsætte arbejdet med at få
etableret flere lokale laug, og vi er blevet lovet nogle store arbejdskort fra
kommunerne, som vi kan bruge til at få tegnet ruterne ind.
Vi vil arbejde på at få afholdt foredrag og kurser.
Vi vil også gerne have lavet en turistdel på hjemmesiden, hvor man, ud over
ruteforslag, skal kunne finde lokale overnatningsmuligheder, spisesteder,
høhoteller osv.

Stiftende generalforsamling
For

Riderute Lolland-Falster

-køre- og rideruter på Sydhavsøerne.
d. 8. februar 2012
1.Valg af dirigent:
Lisa Johansen
2.Valg af referent:
Gitte Kjergaard
3.Redegørelse for stiftelse af foreningen:
At nedlægge Lollands Hestelaug og Østlollands Hestelaug, og danne en
fælles forening, der vil arbejde på, at få lavet sammenhængende
rideruter på Sydhavsøerne.
4.Forslag til vedtægter:
Vedhæftede vedtægter blev vedtaget.
5.Forslag til fremtidigt arbejde:
Formidle Riderute Lolland-Falster, og dermed de lokale rutelaug, bl.a. via
hjemmeside og brochurer.
Danne flere lokale rutelaug med lokale tovholdere. Vi vil hjælpe dem
med hjemmeside, kontakter, brochure osv.
Formidle kontakt til kommuner og lodsejere. Undersøge kommunerne
kan bruge vores kort, nå vi får lavet nogle brugbare.
Arrangere foredrag og kurser.
Tilkøbe et kalendermodul til hjemmesiden, hvor div. arrangementer, ture
og møder kan lægges ind.
Danne ad hoc grupper.
Flg. blev dannet d.d.:
Kort: Startes op af Annette Greenfort og Merete Kepp. Mulighed for at
lave APS til tlf. undersøges.
Regler for færdsel med hest i natur/trafik: Startes op af Tove. Skal
formidles ud til medlemmerne, bl.a. via hjemmesiden
Turisme: Startes op af Lisa Johansen, Annette Greenfort, Merete Kepp og
Jane Petersen.
6.Forslag til budget og kontingent:
Der bliver ikke lavet et budget. Vi vil søge div. sponsere og fonde.
De lokale rutelaug beholder indtægter fra deres arrangementer.
Bestyrelsens forslag til årligt kontingent: kr. 30,Vedtaget årligt kontingentet kr. 50,-

7.Valg af bestyrelse:
Flg. blev valgt til bestyrelsen:
Annette Greenfort, Godsted
Per Fredsted, Søllested
Tove Børresen, Søllested
Annette Larsen, Vilhelmsdal Guldborg
Gitte Kjergaard, Klimagården Sakskøbing
Lisa Johansen, Toreby
Valg af suppleanter:
Anne Ussing
Charlotte, Vilhemsdal Guldborg
8.Valg af revisor:
Kim Roar blev valgt.
9.Evt.
Næste møde onsdag d. 14. marts kl. 19.00 hos ...

Per Fredsted
Abed Smedevej 9
4920 Søllested

