
Rynkeby d. 9. Februar 2014.

Referat af Fyns lslandshesteklub Skeifa’s generalforsamling d. 9. februar 2014.

Siddende formand Caroline Thrane bød velkommen til generalforsamlingen og glædede sig
over, at så mange havde fundet vej, selvom adressen for generalforsamlingen var ændret med
kort varsel.

Dagsorden med referat:

1. Valg af dirigent
Ole Søgaard blev foreslået af bestyrelsen og valgt.

Herefter konstaterede Ole Søgaard, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, at
adresseændringen for generalforsamlingen ligeledes var udmeldt rettidigt via SPORTI mail og
enkelte breve, og at diverse dokumenter til generalforsamlingen havde været til rådighed på
Skeifa’s hjemmeside rettidigt.

2. Valg afreferent
Alice Krupa blev foreslået af bestyrelsen og valgt.

3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
Caroline Thrane fremlagde sin del af bestyrelsens beretning, som kan læses på www.
Skel fa.dk.
Caroline oplistede alle de arrangementer, der har været i og udenfor Skeifa — men med
medlemmers deltagelse — i 2013 og gav herefter ordet til Jens Syrach, som havde et
indlæg om visionsmødet, der blev gennemført på generalforsamlingen i 2013.
Jens fortaLte, at man i bestyrelsen havde arbejdet omkring generationsskifte i Skeifa.
Hvordan skaber vi engagement hos yngre islænderryttere ? hvilke nye tiltag skal
gøres?
Temaet har været gennemgående på bestyrelsesmøderne, og bestyrelsen har udråbt
2014 til at være året for KLU BÅND.
Ideer ønskes til fremme af dette, for hvad skaber klubånd? Måske arrangementer, der
handler om andet end vores hest?

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

4. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.
Til regnskabet blev efterspurgt forklaring mellem Skeifa og Skeifa Svendborg på
økonomisiden.
Kasserer Kisse Leth forklarede sammenhængen.
I debatten efter fremlæggelsen af regnskabet kom følgende kommentarer/spørgsmål:
SP: kunne man overveje elektronisk blad for at spare omkostningerne ved papirbladet?
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SV: det er drøftet i bestyrelsen, men da mange er glade for bladet, fortsætter vi med 4
blade/år den kommende sæson, medmindre generalforsamlingen beslutter andet
under budget.
Bestyrelsesmedlemmer har deltaget i temadage om e-blade.
KOMMENTAR: flere klubber har været i gang med e-blad, men er gået tilbage til
papirformen.
Kisse Leth gennemgik den økonomiske balance.
Dirigenten anfører, at foreningens revisor Kirsten Ovesen har godkendt regnskabet,
som kan ses på foreningens hjemmeside.
Generalforsamlingen GODKEN DER regnskabet.

5. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens budget samt fremtidige planer.
Skeifas budget for 2014 er tilgængeligt på hjemmesiden.
Til budgettet havde kasserer Kisse Leth indledende kommentarer:
Fynsmesterskabsudvalget tør ikke satse på overskud, derfor står der nul ved
mesterskaberne.
Der er afsat penge til KLUI3ÅND. Hvordan de skal bruges, vides ikke, men ideer
modtages gerne.
Der er budgetteret med 40.000 til en ny skurvogn på Orelundbanen.

I øvrigt til budgettet:
KOMMENTAR: 5.000 t~l juniorernes Islandstur er ikke meget
SV: vi vil gerne støtte for at få endnu mere gang i juniorarbejdet. Dette er en
udfordring, da der er meget stor interessespredning blandt foreningens 14-16 juniorer
KOMMENTAR: kan man arrangere noget, som er fælles for børn og forældre?
KOMMENTAR: hvad med ridehold, hvor man kan gå i gang om ugen?
SV: Kristina Drewsen underviser pt på Vestfyn, måske kan det brede sig?
KOMMENTAR: der er etableret en drengegruppe, som rider forskellige hesteracer.
SP: kan beløbet til juniorarbejdet hæves, så Skeifa udover at støtte lejren i Island også
støtter andre tiltag?
KOMMENTAR: problemet er (som det gik igen i flere indlæg) at vi ikke har en
islænderrideskole. Vil man stille hest til rådighed for en rideskole? Eller arrangere et”
åbent hus” for at få flere med og mere i gang for juniorerne?

Generalforsamlingen foreslår, at juniorbudgettet hæves til 10.000, hvoraf de 5.000 er
øremærket Islandstu ren.
Dette vedtages, og det fremlagte budget GODKENDES med denne ændring.

6. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

7. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
VEDTAGET.



8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Kisse Leth — genopstiller
Gitte Jensen — genopstiller
Tonny Flandberg — genopstiller ikke
Mette Zoega — genopstiller ikke.
Bodil Jeppesen opstillet
Rikke Kallesen opstillet

Ikke flere kandidater stillede op, hvorfor Kisse Leth, Gitte Jensen, Bodil Jeppesen og
Rikke Kallesen er valgt til bestyrelsen.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Revisor Kirsten Ovesen genopstiller og blev valgt.

Bodil Jeppesen blev valgt ind i bestyrelsen og forlader derfor kandidaturet som
revisorsu pleant.

Ruth Hessel Madsen stillede op og blev valgt.

10. Eventuelt.
Linda: dyrskueopvisningen er for ALLE, så når tilmeldingsmailen kommer, meld til
hurtigt.
Der efterspørges indlæg om dyrskuet i Skeifanyt.

Alice: kan vi lave en “startpakke” for nye islænderejere — ridemærke — noget teori og
praksis - ? Alice leger gerne med

Getter: min nabo har redet fra nordsverige til Lundeborg for at bosætte sig. Han kan
noget, og han vil gerne give det videre i Skeifa.

Det er hyggeligt med fællesspisning og generalforsamling, men det er bedst om
aftenen. Bestyrelsen har allerede evalueret og det bliver et aftenarrangement næste år.
Der er dog i forsamlingen delte meninger om tidspunkt.

“hvor kan jeg melde mig, når jeg gerne vil hjælpe Skeifa?”
kan der være mere info under de forskellige udvalg?
SVAR fra bestyrelsen: god ide, vi kan have et klik på hjemmesiden, hvor man kan
orientere sig.
KOMMENTAR: der skal være styr på opgaverne og de skal fordeles.

Caroline Thrane stopper som medarrangør af det fynske følshow. Har du lyst til at
binde an med denne af vores forenings opgaver, kan du melde dig hos Caroline på
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Herefter takkede dirigenten for en generalforsamling gennemført i god ro og orden og med
herlig spørge- og kommentarlyst.

Sluttelig takkede siddende formand Caroline Thrane alle for fremmøde og deltagelse.
Tak til dirigent og referent.

Referatet godkendt:
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Ole Søgaard, ~irig:nt /
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Alice Krupa, referent


