Generalforsamling Skeifa, Fyns Islandshesteklub mandag den 4. februar kl. 19.00
Referent: Anette Henner
40 fremmødte, 39 med stemmeret, 1 uden stemmeret.
1. Valg af dirigent
Ole Søgaard blev valgt til dirigent. Ole konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
Formand Torsten Christensen fremlagde bestyrelsens beretning:
Det forløbne år er gået som forventet med hensyn til stævner og andre arrangementer. Vores forskellige udvalg har et højt aktivitetsniveau og bladet og aktivitetskalenderen er fyldt med tilbud til
medlemmerne, næste uanset hvad man interesserer sig for med en islandsk hest.
Efter sidste generalforsamling, har vi installeret et PC-baseret medlems- og regnskabssystem. Det
har absolut ikke været let. Nu har vi endelig fået styr på langt de fleste løse ender, og nye indbetalingskort vil komme ud til medlemmerne sammen med næste blad. Desværre kan vi ikke sende ét
samlet pr. familie. Som det kan ses af regnskabet har det bevirket en besparelse på portoudgifterne, da Post Danmark tog sig godt betalt for adressering af bladet. Afskaffelsen af familiemedlemsskaber har bevirket et fald i medlemmer i løbet af året. Vi har mistet mænd og mindre børn. Det var
forventet; men i løbet af året, er der kommet andre nye medlemmer til, og nu er vi pr. 1.1.2008 oppe på 756 medlemmer.
Fynsmesterskaberne havde det hidtil største antal deltagere og konklusionen var, at der fremover
skal begrænsninger på nogle af klasserne. Det store antal var en stor tidsmæssig belastning både
for arrangører og deltagere. Vejret var heldigvis fantastisk, så i det store og hele kom alle hjem
med en god fornemmelse. Men vi var trætte!
Orelundstævnet blev som sædvanligt en succes. Baneanlægget fik i begyndelsen af året indlagt
EL, så der var konstant lyd på højttalerne og varme pølser i cafeteria-teltet. Claus og Anne-Marie
var som sædvanligt nogle fantastiske værter på Orelund. Tak til hele Orelund-teamet!
Skeifa var repræsenteret ved Det Fynske Dyrskue. Vi deltog i opvisningerne og der var mange islandske heste udstillet, antalsmæssigt kun overgået af Fjordhestene. Det var et flot skue – med en
usædvanlig våd afslutning.
Juniorlejren var igen en succes med besøg fra den Islandske venskabsklub. Juniorudvalget lagde
et stort arbejde for dagen, ikke mindst med at finde heste til de Islandske gæster. Deltagerne fik en
stor oplevelse, hvilket vi andre kunne få indblik i gennem artiklen i SkeifaNyt. Skeifa har stadig
Danmarks bedste juniorlejr, en idé som andre klubber nu er begyndt at kopiere.
Skeifa Nyt trives også, selv om redaktøren altid mangler stof. Der er fremgang på annoncerne,
selvom prisen er steget. Der er i alt udkommet 6 numre med gennemsnitlig 40 sider. Det er flot –
en stor tak til Anette Henner!
Baneanlægget i Davinde venter stadig på at Tarup-Davinde I/S skal komme videre med planerne
med området. Den sidste melding går på at volden bag stenmuseet flyttes her i foråret, så pasbanen kan forlænges. Der er afsat midler på årets budget til denne udvidelse.
Baneplanerne i Svendborg har det forløbne år været et sejt træk for Janni, Cathri og projektgruppen. Der er nu rigtigt skred i tingene, planlægningen er på plads og arbejdet med at finde midler
(sponsorer og fonde) til projektet er i fuld gang. Jannie laver en præsentation af projektet senere.
Dette var ordene – til sidst en stor tak til alle udvalgsmedlemmer, mine bestyrelses kolleger og andre aktive Skeifamedlemmer – for et godt Skeifa-år!
Beretningen blev godkendt.
3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab
Kasserer Niels Bloch Larsen fremlagde regnskabet:

RESULTATOPGØRELSE SKEIFA 2007
INDTÆGTER
KONTIGENTER

NOTER
Kontingent 1. sf
Kontingent 2. sf
Kontingent barn sf
Kontingent 1. sv
Kontingent 2. sv
Kontingent barn sv

KONTIGENTER I ALT:
STÆVNER

1 Fynsmesterskab
2 Orelundstævne
Knurreborg
Diverse stævner

STÆVNER I ALT:
ARRANGEMENTER

3 Juniorer
4 Foredrag
Vejl. kåring
5 Div. arrangementer

ARRANGEMENTER I ALT:
ANDRE INDTÆGTER

Annonceindtægter
6 Diverse indtægter

ANDRE INDTÆGTER I ALT
INDTÆGTER I ALT
OMKOSTNINGER
ARRANGEMENTER
ARRANGEMENTER I ALT:
BANER

7 Diverse arrangementer

8 Davindebanen
Davindebanen leje
9 Orelundbanen
Orelundbanen leje

BANER IALT:
SKEIFA-NYT

Trykning blad
Forsendelse blad
Portogodtgørelse

SKEIFA-NYT I ALT:
10 Hjemmeside
Internet
IT I ALT
ADMINISTATION

ADMINISTRATION I ALT

Kontorartikler
PR-materialer
Porto
Bestyrelsen
Generalforsamling
Gaver
DI kontingent mm.
Gebyrer

2007
1/1 - 31/12

2006
1/9 05-31/12 06

-82.800,00
-7.275,00
-1.625,00
-11.000,00
-1.500,00
-275,00
-104.475,00

-86.815,00

-29.384,69
-16.258,00
0,00
0,00
-45.642,69

-19.526,29
-17.953,00
-4.339,50
-26.906,80
-68.725,59

-79,37
-2.100,00
0,00
-3.181,50
-5.360,87

4.873,00
260,00
-587,00
-42,75
4.503,25

-18.500,00
-1.372,50
-19.872,50
-175.351,06

-9.250,00
-9.250,00
-160.287,34

611,10
611,10

0,00
0,00

7.179,17
6.000,00
41.932,70
1.800,00
56.911,87

11.098,95
6.000,00
3.439,82
3.600,00
24.138,77

28.723,75
21.916,11
-15.448,73
35.191,13

33.820,00
33.354,40
0,00
67.174,40

1.660,08
0,00
1.660,08

6.397,00
0,00
6.397,00

3.287,26
0,00
1.548,50
1.900,00
5.161,75
670,00
4.846,00
704,00
18.117,51

558,00
4.700,00
2.655,45
2.025,00
5.321,75
800,00
900,00
0,00
16.960,20

DIVERSE

Bluser mv.
Reparationer og vedligehold
11 Småanskaffelser
12 Diverse

DIVERSE I ALT:
RENTER

Renteindtægter
Renteudgifter
Renter kreditorer

RENTER I ALT:
DRIFTSRESULTAT

NOTER
Kasse
Driftskonto SF
Hensættelseskonto SF
Gl. bank

LIKVIDE MIDLER I ALT
TILGODEHAVENDER

Debitorer
13 Andre tilgodehavender
14 Forudbetalinger
15 Mellemregning Svendborg

TILGODEHAVENDER IALT
AKTIVER I ALT
PASSIVER
EGENKAPITAL

Egenkapital
Årets resultat

EGENKAPITAL I ALT
KORTFRISTET GÆLD
KORTFRISTET GÆLD I ALT
PASSIVER I ALT

16 Skyldige omkostninger

NOTER TIL SKEIFAS REGNSKAB 2007
Noter
1
Fynsmesterskab
Indtægter
Udgifter
2

3

4

5

11.476,50
16.388,75
38.865,25

-4.516,98
0,00
124,17
-4.392,81
-50.284,59

-2.973,88
0,00
0,00
-2.973,88
-9.725,60

2007
1/1 - 31/12

BALANCE SKEIFA 2007
AKTIVER
LIKVIDE MIDLER

0,00
0,00
16.816,11
151,48
16.967,59

Orelundstævne
Indtægter
Udgifter
Øredifference
Juniorlejr
Indtægter
Udgifter
Foredrag
Naturudvalget
Diverse arrangementer - indtægter
Stutteritur
Indbetaling

0,00
89.739,01
100.000,00
0,00
189.739,01

11.000,00

2006
1/9-05 - 31/12-06

156.886,38
156.886,38

0,00
24.308,00
1.247,92
950,00
26.505,92
216.244,93

1.075,00

2.305,50
159.191,88

-153.619,38
-50.284,83
-203.904,21

143.893,78
9.725,60
153.619,38

-12.340,72
-12.340,72
-216.244,93

5.572,50
5.572,50
159.191,88

2007

2006

107.818,00
-78.433,31
29.384,69

82.900,00
-63.373,71
19.526,29

59.219,00
-42.961,06
0,06
16.258,00

80.364,59
-62.411,59
0,00
17.953,00

45.545,00
-45.465,63
79,37

90.364,00
-95.237,00
-4.873,00

2.100,00
2.100,00

-260,00
-260,00

294,00
2.887,50
3.181,50

42,75
0,00
42,75

1.230,50

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Diverse indtægter
Salg højtaleranlæg
Tilbageført ej skyldig omkostning 2006
Diverse arrangement - udgifter
Møde nye medlemmer
Klubaften i Ringe
Davindebanen
Maling af flagstænger
Diesel til traktor
Reservedel til traktor
Banedag
Rep. Vandingsbom
Vejsalt
Diverse materialer
Generator
Orelundbanen
El-tilslutningsbidrag
Banedag
Flagliner - tagtæt
El-forbrug
Installation af målere og eltavle
Gravearbejde
Sugning af tank
El 1/10 - 31/12 aconto
Spring til banen
Hjemmeside
Wannafind
Hostmaster
Webhotel
Småanskaffelser
Fakturaprogram
Keglesæt
Dommertal
Banner
Parasol 2 stk.
Hardisk Skeifa Nyt pc
Ledninger t/højtaleranlæg
Mikrofon
Printer
HP 530 Celm
Diverse
Indtægt ifbm. flytning af konto
Foreningskasseren
Andre tilgodehavender
For meget indbetalt til DI
Debitorer annoncer blad 5 og 6
Overskud Orelundstævne incl.
Forudbetalinger
Wannafind 1/1-31/10-08

500,00
872,50
1.372,50

0,00
0,00
0,00

317,15
293,95
611,10

0,00
0,00
0,00

330,00
100,21
46,25
2.387,00
850,00
1.525,00
1.271,21
669,50
7.179,17

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.098,95

15.125,00
3.510,00
298,85
224,53
16.215,69
1.500,00
1.375,00
3.341,45
342,18
41.932,70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.439,82

1.435,08
90,00
135,00
1.660,08

0,00
0,00
0,00
6.397,00

250,00
424,00
4.000,00
2.500,00
3.200,00
659,00
862,50
285,00
1.760,61
2.875,00
16.816,11

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.476,50

43,52
-195,00
-151,48

0,00
0,00
16.388,75

1.000,00
6.400,00
16.908,00
24.308,00

0,00
0,00
0,00
1.075,00

1.247,92
1.247,92

0,00
1.230,50

15

16

Mellemregning Svendborg
Kontigent 2007 overført til Svendborg
Kontigent 2007 tilbageført til Skeifa
Aconto udbetalt til Svendborg
Overført klubkontigent
Skyldige omkostninger
Baneleje Davinde
Baneleje Orelund
Udlæg juniorlejr
Kirsten O. udlæg FM
Torsten Christensen udlæg kontorart.
Orelundstævne skyldig slamsugning

12.775,00
-12.775,00
5.000,00
-4.050,00
950,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.000,00
1.800,00
3.406,22
300,00
184,50
650,00
12.340,72

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.572,50

Spørgsmål til regnskabet
- Hvorfor er Skeifabladets indtægter og udgifter delt op som de er og ikke samlet så de giver et reelt billede af hvad Skeifa Nyt koster?
Bestyrelsen: Regnskabet er stille op efter almindelige regnskabsregler og det deles op på denne
måde.
- Hvad indgår i beløbet bluser?
Bestyrelsen: Beløbet er fra 2006 og det er for Skeifa trøjer og fleecejakker til opvisningsholdet.
- Vi mangler regnskabet på papir, det er ikke til at følge med oppe på væggen!
Bestyrelsen: Undskyld det har vi glemt at udskrive. Vi skal gøre det til næste år.
Regnskabet blev godkendt.
4. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens budget samt fremtidige planer
Formand Torsten Christensen fremlagde budget og fremtidsplaner:

SKEIFA BUDGET 2008
INDTÆGTER
KONTIGENTER

2.006

Kontingent 1. sf
Kontingent 2. sf
Kontingent barn sf

-83.000
-7.500
-1.500

Bidrag Skeifa Svendborg

-12.775
-86.815 -104.475

-12.800
-104.800

Fynsmesterskab
Orelundstævne
Knurreborg
Diverse stævner

-19.526
-17.953
-4.340
-26.907
-68.726

-29.385
-16.258
0
0
-45.643

-20.000
-15.000
0
0
-35.000

4.873
260
-587
-43
4.503

-79
-2.100
0
-3.182
-5.361

0
-2.000
0
-3.000
-5.000

STÆVNER I ALT:
ARRANGEMENTER

ARRANGEMENTER I ALT:

2.008

-82.800
-7.275
-1.625

KONTIGENTER I ALT:
STÆVNER

2.007

Juniorer
Foredrag
Vejl. kåring
Div. arrangementer

ANDRE INDTÆGTER

Annonceindtægter
Diverse indtægter

ANDRE INDTÆGTER I ALT
INDTÆGTER I ALT
OMKOSTNINGER
ARRANGEMENTER

Diverse arrangementer
Junior arr. Orelund
Medhjælper omk. Islandstur

0

611

500
2.500
7.500
10.500

Davinde vedligehold
Davindebanen leje
Orelund vedligehold
Orelundbanen leje

11.099
6.000
3.440
3.600
24.139

7.179
6.000
41.933
1.800
56.912

16.000
6.000
15.000
1.800
38.800

Trykning blad
Forsendelse blad
Portogodtgørelse

33.820
33.354
0
67.174

28.724
21.916
-15.449
35.191

30.000
28.000
-16.000
42.000

6.397
0
6.397

1.660
0
1.660

3.000
0
3.000

Kontorartikler
PR-materialer
Porto
Bestyrelsen
Generalforsamling
Gaver
DI kontingent mm.
Gebyrer

558
4.700
2.655
2.025
5.322
800
900
0
16.960

3.287
0
1.549
1.900
5.162
670
4.846
704
18.118

3.000
0
2.000
1.900
3.500
500
5.000
800
16.700

Bluser mv.
Reparationer og vedligehold
Småanskaffelser
Diverse

11.000
11.477
16.389
38.865

0
0
16.816
151
16.968

0
0
10.000
500
10.500

-2.974
0
0
-2.974
-9.726

-4.517
0
124
-4.393
-50.285

-8.000
0
0
-8.000
-52.800

SKEIFA-NYT I ALT:
IT

Hjemmeside
Internet

IT I ALT
ADMINISTATION

ADMINISTRATION I ALT
DIVERSE

DIVERSE I ALT:
RENTER

-20.000
-1.500
-21.500
-166.300

611

BANER IALT:
SKEIFA-NYT

-18.500
-1.373
-9.250 -19.873
-160.287 -175.351

0

ARRANGEMENTER I ALT:
BANER

-9.250

Renteindtægter
Renteudgifter
Renter kreditorer

RENTER I ALT:
DRIFTSRESULTAT
INVESTERINGER 2008
Ny traktor til Davinde
Udvidelse af pasbane i Davinde

25.000
35.000

Formand Torsten Christensen: FM’s overskud er sat ned i forhold til 2007, da det er vedtaget at
begrænse deltager antallet i 2008.

Spørgsmål og kommentar:
- Hvorfor står kontingentet delt op med kontingent Skeifa Fyn og bidrag Skeifa Svendborg?
Bestyrelsen: Torsten oplyste at ”bidrag Skeifa Svendborg” er disse medlemmers kontingentindbetaling. Dette kontingent er det samme som øvrige Skeifamedlemmer betaler.
- Mht. Orelundstævnet kan jeg ikke forstå at overskuddet er blevet så højt, vi plejer ikke at have et
så stort overskud. Vi i udvalget syntes heller ikke at dette stævne skal give så højt et overskud, det
er jo et familiestævne.
Bestyrelsen: Vi har også sat overskuddet ned i forhold til 2007.
- Hvorfor gives der tilskud til hjælpere til juniorernes Islandstur når der ikke gives tilskud til andre
hjælpere. Man burde give tilskuddet til andre og nye tiltag i klubben. Er det ikke også meningen
med et budget?
Bestyrelsen: Det er bestyrelsen der har valgt at give hjælperne til Islandsturen et tilskud.
- Jeg syntes det er forkert at give tilskud til Islandsturen. Jeg vil gerne være med til at give tilskud til
undervisning, hjælp til transport hvis forældrene ikke har mulighed, ridelejr og meget andet. Men
rejser er en privatting og høre ikke ind under Skeifa. Og den kommende tur til Island har deltagerbegrænsning så de der var med sidste år har førsteret. Hvad så med børn der ikke var med sidste
år og som gerne vil med?
Bestyrelsen: Jeg har haft børn ude og rejse og jeg var glad for at nogle voksne ville tage med
dem og derfor vil jeg gerne give et tilskud.
- Bruger bestyrelsen ideerne, diskussionerne og kommentarerne her fra generalforsamlingen til deres videre arbejde?
Bestyrelsen: Ja.
- Det er godt det arbejde der bliver gjort med juniorerne og juniorlejren og nu da andre kopierer det.
Bestyrelsen må have et mål med at sende juniorerne til Island
- Jeg savner nye tiltag i budgettet, andet end de faste ting.

Formand Torsten Christensen fremlagde Skeifas visionsseminar:
Skeifa visionsseminar - resultatet af en klubaften med dialog
Hvad er Skeifa?
- ca. 800 medlemmer
- 1 lokalafdeling med ca. 100 medlemmer
- en masse aktiviteter
- diverse selvkørende udvalg for undervisning, juniorer, natur mm.
- klubblad udkommer 6 x årligt
- 2 baneanlæg – nr. 3 på vej
- en god økonomi
Hvad er godt i Skeifa?
- Ressourcestærk klub
- Kompetente og engagerede mennesker
- Mange gode aktiviteter og god stemning
- Nemt at finde hjælpere (til stævner mm.) – god opbakning fra medlemmerne
- Modtagelse af nye medlemmer – i det små og i det store
- Gode sociale arrangementer
- Råderum for initiativer
Hvad er mindre godt i Skeifa?
- Oplevelse af ”Tordenskjolds soldater”
- Klubbens størrelse og geografi besværliggør nærhed
- Manglende føling med medlemmernes forventninger til klubben

Hvordan kan bestyrelsen gøre Skeifa bedre?
- Mere opmærksomhed på udvalgene og deres arbejde – større dialog mellem bestyrelse og udvalg
- Større åbenhed omkring bestyrelsens arbejde (fx referater på hjemmeside)
- Være bedre til at uddelegere opgaver (stillingsopslag)
- Spørgeskema på hjemmesiden (medlemmernes forventninger til klubben)
- Udbygge mulighederne på hjemmesiden
Hvad kan du gøre for Skeifa?
- Komme med ideer, forslag, kritik
- Forslagsstilleren behøver ikke nødvendigvis være tovholder
- Opsøge andre medlemmer med samme idé – løfte i flok
- Idébank i bladet
Aktivitetsområder 2008
- Ridemærker
- Undervisning (fx horsemanship)
- Nye transportregler (DI-kursus?)
- Flere fællesture
- Arbejdet med rideruter (kommunal registrering, hjælp fra lokalkendte Skeifa-medlemmer – stillingsopslag?)
- Flere stævner (fx gædingakeppni (DM?)) – dommere skal bestilles i januar
- Seniorstævne (oldsagsstævne)
- Hingsteshow - vejledende kåring
- Foredrag
- Head-set til undervisningsbrug
- Højttalersystem til Davinde (lyd på foldene)
- Forlængelse af pasbanen i Davinde, svingene på ovalbanen skal skråne (foruden alm. vedligehold)
- Lys på Orelundbanen (foruden alm. vedligehold)
- Kursus i stævneafvikling
De sidste punkter blev tilføjet på generalforsamlingen:
- Alrid - Nye rafter mm. til bane Davinde
- Dyrskue
- For ”sjov” stævne
- Drive in stævne
Spørgsmål og kommentarer til visionsseminaret:
- Har bestyrelsen udvalgt noget af det der fremkom på seminariet eller er det listen fra den aften?
Bestyrelsen: Det er listen fra den aften.
- Jeg syntes at der mangler noget opbakning til dyrskuer. Det er svært at have hingste med til dyrskuer og det kan let gå galt. Vil bestyrelsen bakke mere op om udstillere til dyrskuer.
Bestyrelsen: Islænderne er i fremgang og var denne gang kun overgået af Fjordhesten.
Bestyrelsen: Et alternativ til dyrskuer kan være en vejledende kåring med bygningsbedømmelse.
- Flot liste i har lavet der, men der mangler Alrid og andre nye tiltag. Vi vil gerne have Alrid op at
køre igen, men vi mangler erfaring. Hjælp os og giv Alrid en chance.
Bestyrelsen: Jeg kan godt forstå at Alrid er et ønske, mange forskellige har prøvet at løfte opgaven, hvad går der galt? Hvad skal vi finde på? Spring på Davinde er rådne, nye må indkøbes og
andet materiale.
- Vi er nogle stykker her på Fyn der gerne vil prøve at få Alrid op at køre, men vi mangler erfaring.
Vi har været med til at arrangere Alrid trænings lejr samt Alrid-stævne i Jylland, begge dele var
overbooket og der var mange Fynboer.

- Jannie Holm vil indbyde til planlægning af Alrid her på Fyn onsdag den 5. marts – håber mange
møder op. Det vil blive udsendt på nyhedsmail, komme på hjemmesiden og der vil komme mere i
Skeifa Nyt om Alrid. Vi håber at mange vil møde op denne aften!
- En god ide er at få en professionel til at undervise i spring. Til Alrid er der også lette klasser og
holdridning.
- Jeg vil gerne opfordre til at hjemmeside og blad bruges noget mere. Meget går fra mund til mund
og mange går glip af det. Hjemmesiden bør udbygges så vi får mulighed for at bruge den til opslag,
køb/salg/bytte og chat.
Bestyrelsen: Bestyrelsen vil meget gerne støtte et Alrid initiativ. Men ser som eneste mulighed for
succes, at der er nogle ildsjæle bland medlemmerne, som kan trække læsset.
- Før havde vi lokale kontaktpersoner, mange nye har ringet til mig. Det ville være en god ide at
starte det op igen.
- Vi vil gerne have mere nærhed og et forum på hjemmesiden.
- 1 dagsstævne savnes. Hvad med at lave et ring og rid stævne. Det fungerer fint i Jylland.
- Hvordan med ridemærker? Ponyryttere skal have dem for at kunne deltage i stævner. Er det anderledes for islænderryttere?
Bestyrelsen: Det behøves islænderryttere ikke. Vi har prøvet at starte ridemærker op før, både for
junior og voksne, men det har været svært at samle deltagere nok. Men vi prøver igen. DI vil prøve
at lave ridemærker for et større geografisk område, for derved at få deltagere nok.
- Vil der være mulighed for at lave det så man skal have ridemærke for at ride på et bestemt niveau?
- Ridemærker er dyre og omstændeligt i pony/storhesteverdenen. Håber ikke det bliver sådan i islænderverdenen.
- Dyrskuet bør være på visionslisten.
- Nye tiltag: 1 dagsbehændighedsstævne – øltølt – håndhesteridning. Punktarmót.
- Jeg er formand for at samle hjælpere til FM – det er ikke svært. Men tovholdere mangler.
- Vejledende kåring blev nævnt som et muligt tiltag i 2008.
Budget og fremtidige planer blev godkendt.

5. Indkomne forslag
Der var noget forvirring omkring dette punkt. Bestyrelsen mente ikke at der var indkommet nogle
forslag, men Villy Knudsen fra bestyrelsen havde sendt en mail til formand Torsten Christensen d.
28/1 2008 med et ændringsforslag til vedtægterne. Det kunne Torsten Christensen ikke huske.
Villy Knudsen valgte at trække forslaget.
6. Fastsættelses af kontingent for medlemmerne
Bestyrelsen foreslår at kontingentet skal være uændret.
1. person over 18 år i husstanden 200 kr
2. person over 18 år i husstanden 100 kr
Øvrige personer over 18 år i husstanden 200 kr
Personer under 18 år i husstanden 25 kr
Personer under 18 år uden andre medlemmer i husstanden 200 kr

Spørgsmål og kommentar:
- Kan det være muligt at Skårupskolen kan tegne et abonnement der så gælder for deres elever
der gerne vil deltage i arrangementer og stævner i Skeifa?
Bestyrelsen: Det har været diskuteret før. Hvert enkelt medlem er nødt til at melde sig ind. Vi har
ikke fælleskontingenter i Skeifa.
Det uændrede kontingent blev vedtaget.
7. valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Torsten Christensen, Jannie Kaae, Niels Bloch Larsen og Cathri Jepsen. Alle genopstiller.
Jannie Kaae er dog ikke på valg da hun som formand i Skeifa Svendborg ifølge vedtægterne er
medlem i Skeifa Fyns Islandshesteklubs bestyrelse.
Nye der stiller op til bestyrelsen: Alice Krupa og Kurt Johansen.
Stemmeoptællere: Kisse Leth og Anette Henner.
Følgende blev valgt ind i bestyrelsen:
Alice Krupa, Torsten Christensen, Kurt Johansen og Niels Bloch Larsen.
Bestyrelsen konstituerer sig på et kommende bestyrelsesmøde.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Lykke Pilegaard blev valgt som revisor og som revisorsuppleant blev valgt Bodil Jeppesen.
9. Eventuelt
Jannie Kaae og Cathri Jepsen gennemgik og fremlagde status på banerne i Svendborg:
Bestyrelsen i Skeifa Svendborg og en projektgruppe har arbejdet i 1½ år på at etablere ovalbane
og pasbane i Svendborg. Der har været mange forhandlinger med Svendborg Kommune og sidenhen Sydfyns Erhvervsforskole hvor banerne skal ligge.
Der vil blive lavet en ovalbane og pasbane med internationale mål på området ved Sydfyns Erhvervsforskole. Ligeledes vil der blive lavet 2 hestehuse som ejes og drives af Sydfyns Erhvervsforskole med plads til 10 heste i hvert hus. På nabogrunden vil der blive etableret parkeringsplads
og camping. Vi får også et klubhus derude. Der er mulighed for at bruge faciliteterne i svømmehal
og idrætshal som ligger tæt ved til stævner og andre arrangementer. Området hvor banerne ligger
er på 33 ha og der vil blive lavet ridestier i området.
Kommunen skal i gang med at skifte en kloakledning i området og venter på at der ikke er så vådt.
Vi regner så med at gå i gang med banerne så snart dette er overstået. Vi er i gang med at søge
penge fra forskellige fonde. Så kender i nogen der vil give et bidrag, stort som lille er det velkomment.
Der blev vist skitser af baneplaceringen og hestehusene.

Er du interesseret i flere detaljer så kontakt Jannie Kaae eller Cathri Jepsen fra bestyrelsen i Skeifa Svendborg.
Kommentarer og spørgsmål:
- Hvornår regner i med at kunne tager banerne i brug?
Jannie og Cathri: Vi håber at de kan være klar til brug i løbet af året.
- Hvad nu hvis der ikke kommer penge nok ind til projektet?
Jannie og Cathri: Vi laver kun hvad der er penge til.
- Flot præsentation – hvorfor er pasbanen foran ovalbanen?
Jannie og Cathri: Det er den bedste placering, da det er et meget kuperet terræn. Vi har været
nødt til at forhandle os frem til placeringen med Sydfyns Erhvervsforskole og Svendborg kommune. Der har været mange forhandlinger om placeringen, og når man ser på området er det en god
placering. Vi fik faktisk den placering vi helst ville have.

- Flot præsentation, men hvor er Alrid i dette projekt?
- Hvor vil der være mulighed for parkering?
Jannie og Cathri: På nabogrunden på den anden side af vejen vil der blive lavet plads til parkering og camping. Området er centralt beliggende med idrætshal, svømmehal, skoler og andet tæt
på som vi kan bruge ved stævner og andre arrangementer.
- Hvem laver hestehusene?
Jannie og Cathri: Det gør Sydfyns Erhvervsforskole, de har en erhvervslinie hvor eleverne skal
bygge projekter, samt de vil hjælpe til ved stævner.

- Hvad med en collecting ring?
Jannie og Cathri: Den er der tænkt på og den er placeret, men ikke vist på skitserne.
Jannie og Cathri: Det er meningen at vi skal have den første grejbank i Danmark med Islandske
heste.
- Hvor lang er pasbanen, er der mulighed for ordentlig indridning og nedtagning? Hvor meget plads
er der udover banen.
Jannie og Cathri: Pasbanen har internationale mål, dvs. den er 308 m i alt. Der er plads nok, og vi
skal tænke på at vi er på fremmed mands grund – så vi kan ikke bare disponere som vi vil. Vi har
forhandlet meget og fået det på plads til alles tilfredshed.
Jannie og Cathri: Det er et kæmpe område vi får mulighed for at bruge. I alt er der 33 ha hvor der
også kommer mange ridestier.
- Hvor mange heste er der plads til i hestehusene?
Jannie og Cathri: Der er 2 hestehuse med plads til 10 heste i hvert hus.
- Der skal være mere orden på hvem man skal sende forslag til generalforsamlingen til, det er meget upræcist på den måde det står.
Bestyrelsen: Vedtægterne hænger ikke sammen, vi skal have kigget på dem.
- Check for en sikkerheds skyld selv om bestyrelsen har fået dine forslag når du sender noget til
dem.
- Hvad sker der i DI regi?
Bestyrelsen: Formand Torsten Christensen er med i klubudvalget og strukturudvalget under DI.
Alle lokalklubmedlemmer er nu også medlem af DI via vores indbetaling af klubkontingent.
Vi arbejder på en udbygning og central registrering af medlemsregistrering i DI og lokalklubberne.
Hvis flere er med til at betale til DI så kunne kontingentet sænkes.
Vi arbejder også på en anden måde at vælge klubkomitemedlemmer på så vi får en bedre fordeling i hele landet.
Klubkomiteen har ingen kompetencer – vi vil gerne have indflydelse på bl.a. dommerbetaling, anden fordeling af rytter licensen og andet.
Ordstyrer Ole Søgård takkede for god ro og orden i salen samt ønskede den nye bestyrelse held
og lykke.
Torsten Christensen takkede Ole Søgård for jobbet som dirigent, Anette Henner for at skrive referatet samt tak til alle de fremmødte.
Generalforsamlingen sluttede kl 22 ca.
Godkendt af dirigent Ole Søgaard
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