Information ang. Skovkort Corselitze og Hamborgskoven
2013
Den 5. december 2012 har vi haft møde med Godsforvalter Poul
Schreiner vedrørende vores brug af skovene ved Corselitze og
Hamborgskoven.
Vi har vovet skinnet og indgået en aftale om at leje ride-retten i
skovene for 7000 kr. Årligt.
Det betyder, at vi selv bestemmer hvad skovkortene skal koste. Til
gengæld skal vi jo så sikre indtægter på anden vis, hvis vi ikke får
de 7000 ind. Vi tror på, at vi med sponsorstøtte, arrangementer
mm nok skal få det til at løbe rundt med en årlig pris for skovkort
på 300 kr.
Vores dagsorden var at få udvidet rutenettet samt få prisen på
skovkort ned.
Vi fik ikke alt hvad vi ønskede os, men synes at det samlede
udbytte blev godt.
Her og nu har vi fået lov til at ride på det lille loop nord for
Bregninge opkørsel, som nogen af jer har ønsket. Der vil stadig
være markeret med ridning forbudt, og vi må ikke tegne det ind på
vores kort. Men jagtholderen får besked på, at os med veste må
ride der.
De øvrige ønsker til stier fik vi ikke opfyldt, da det drejer sig om
områder med stor jagtindtægt.
Vi har fået en aftale om, at vi på længere sigt får lov til at lave en
rute helt op til Næsgård, som kun må benyttes i
sommermånederne(juli, august og september).
Vi har besluttet, at det er frivilligt om man vil være medlem af
Riderute Lolland Falster for at få skovkort. Derved bliver den årlige
udgift for at ride i skoven kun de 300 kr. Vi vil alligevel opfordre jer

til at støtte Riderute Lolland-Falster med 50 kr., og vi vil videre
sende pengene, hvis du betaler via os.
Vi er i gang med at finde ud af om Rutelauget skal være en
forening eller en klub, fordele/ulemper.
Det skal understreges at Lisa fortsætter som kasserer, og Mai- Britt,
som den der tegner Rutelauget samt står for hjemmesiden, så det
er ikke fordi vi har en forventning om, at alle skal til at lave en
masse. Men det er jo vigtigt med jeres opbakning.

Så ønsker du skovkort i 2013 skal du indbetale 300 kr.
Jyske Bank
Kontonr. 5067 1654130
Ønsker du støtte Riderute Lolland-Falster kan du indbetale
yderligere 50 kr. via Corselitze Rutelaug og vi videresender de 50
kr.
Mange hilsner fra
Lisa Johansen 20 81 03 05 og
Mai-Britt Hagbarth 25 18 06 34

