
 

     Lund 26 januari 2015 

Kära vänner i Jockeyklubben 

Med anledning av vår stora galafest den 7 mars har styrelsen funnit att det inte är möjligt att 

ordna med middag också vid årsmötet. 

Årsmötet kommer därför i år att äga rum kl 11.00 före löpningarna på Täby, söndagen den 

26 april. Jag ber er redan nu boka in den dagen i era almanackor. Som vanligt kommer 

möteshandlingar att sändas ut i god tid före mötet. Vid sammanträdet kommer smörgås och 

dryck att serveras. 

På årsmötet kommer som brukligt nya medlemmar väljas in. Förslag på nya medlemmar skall 

vara skriftligt och tillställas Jockeyklubbens sekretariat, Jockeyklubben Box 29, 183 21 Täby 

eller sekreteraren christernorin@telia.com, senast den 1 mars 2015. Förslagsställare skall 

vara två personer, som tillhört Jockeyklubben i minst 5 år. Vid årsmötet den 26 april skall 

minst en av förslagsställarna vara närvarande och presentera sitt personförslag. Årsavgiften 

för medlemskap är 500 kr och inträdesavgiften är 2 500 kr. 

Med detta brev följer också en faktura avseende medlemsavgiften. Var snäll och sätt in 

avgiften snarast och absolut senast den 30 april. 

Jag vill också göra en första puff för en planerad JK-resa till Newmarket och Kirsten Rausing 

första veckan i september. Kirsten kommer att första kvällen den 2 september att bjuda oss 

på middag i den engelska Jockeyklubbens gamla anrika lokaler i Newmarket. Dagen därpå 

kommer vi att besöka Kirstens stuteri med dess hingstar och ston och dessutom bjudas på 

lunch. Nästa dag blir det galopper på heden, besök i träningsstall och även ett besök i det 

nya, fantastiska djursjukhuset. Det här är som sagt en liten puff, så att ni kan planera  in att 

delta i en rolig resa. 

Så till sist påminner jag er bara om att inte glömma att anmäla er till den 7 mars. 

Med hjärtlig hälsning 

Christina Odenberg 

Ordförande    
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