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Referat fra generalforsamlingen Skeifa Fyns Islandshesteklub 11. februar 2009 
 
51 fremmødte med stemmeret. 
 
1. Valg af dirigent og referent 
Ole Søgaard blev valgt til dirigent og Anette Henner blev valgt til referent. 
 
2. Fastslåelse af generalforsamlingens lovlighed og de fremmødtes stemmeret 
Ole konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og bestyrelsen bekræftede at de fremmødte med-
lemmer havde stemmeret. 
 
3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 
Torsten Christensen fremlagde bestyrelsens beretning: 
Skeifa er stadig én af landets største islandshesteklubber med ca. 700 medlemmer. Heraf er 158 af 
hankøn! Det er kun aldersklassen over 60, der er ligeligt fordelt mellem kønnene.  Det kunne også 
være sjovt at vide, hvor mange heste der er repræsenteret i klubben gennem deres ejere! 
I bestyrelsen har vi bekymret os meget om, hvad medlemmerne forventer af vores klub.  Bestyrel-
sen har ikke opfundet de store tilløbsstykker i årets løb, men i efteråret fik vi gang i klubaftener med 
undervisning i Davinde hver tirsdag. Det var rigtigt hyggeligt – klubben brugte lidt penge på under-
skudsdækning til underviserne og vi har planlagt at fortsætte igen til foråret.  
Der er mange aktiviteter i vore udvalg. Der er et bredt udbud af undervisningstilbud, der er fælles 
rideture og aktiviteter på banerne. De ”store” juniorer havde en fantastisk tur til Island og de knapt 
så store havde en alternativ ridelejr på Orelund. Det er dejligt at se initiativet blomstre, når der op-
står behov for en ny eller alternativ aktivitet.  
Skeifa Nyt udkom 5 gange i 2008 plus en medlemsliste og igen skal der lyde en tak til Anette Hen-
ner for hendes store arbejde med bladet. Vi er ved at få ganske pæne annonceindtægter, så vore an-
noncører ved, at bladet bliver læst og set. 
Vores hjemmeside trænger til en overhaling og vi vil gerne have mulighed for tilmeldinger og beta-
ling via hjemmesiden. Vi har undersøgt forskellige løsninger, men har hidtil fundet dem for dyre. 
DI har imidlertid igangsat et samarbejde med SPORTI.DK hvor vi kan oprette aktiviteter og betale 
med kort via nettet. Eneste ulempe er at det koster 7-10 kr i gebyr. Vi vil afprøve systemet til aktivi-
teter i den nærmeste fremtid. 
Vore baner i Davinde og på Orelund har henholdsvis 10 og 20 års jubilæum i år. Vi har iværksat 
indledende tiltag til at etablere lys på banerne, så de kan bruges om aftenen forår og efterår. Der er 
selvfølgelig problemet med tilladelser mm. men vi har sat omkostningerne på budgettet, så må vi se 
om det lykkes. 
I Svendborg kæmper Skeifa Svendborg med at skaffe midler. Lokale Aktions Gruppe Svendborg 
har givet tilsagn om ca 600.000, men desværre er store sponsorer faldet fra grundet finanskrisen. 
Det ville være flot hvis banen kunne bygges og indvies i år. Så har Skeifa udvidet med en ny bane 
hvert 10.ende år! 
I Skeifa er vi afhængige af frivillig arbejdskraft – der er ingen der får penge for det arbejde de læg-
ger i Skeifa. Derfor vil jeg til slut gerne takke alle disse medlemmer for det arbejde, de har lagt i 
klubben og jeg vil invitere andre til at deltage – det er en rigtig god fornemmelse at være medhjæl-
per/tovholder på et vellykket Skeifa-arrangement! 
Tak for det forløbne år! 
 
Bestyrelsens beretning blev godkendt. 
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4. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab 
 
RESULTATOPGØRELSE 
SKEIFA 2008      2008 2007

INDTÆGTER  NOTER     

KONTIGENTER       

   Kontingent 1. sf   95.100,00 82.800,00

   Kontingent 2. sf    7.275,00

   Kontingent barn sf    1.625,00

   Kontingent 1. sv   20.175,00 11.000,00

   Kontingent 2. sv    1.500,00

   Kontingent barn sv    275,00

KONTIGENTER I ALT:      115.275,00 104.475,00

STÆVNER       

  1 Fynsmesterskab   29.759,56 29.384,69

  2 Orelundstævne   6.513,72 16.258,00

   Knurreborg    0,00

   Diverse stævner    0,00

STÆVNER I ALT:      36.273,28 45.642,69

ARRANGEMENTER       

  3 Juniorer   4.828,73 79,37

    Foredrag   0,00 2.100,00

   Vejl. kåring   0,00 0,00

   Div. arrangementer   0,00 3.181,50
ARRANGEMENTER I 
ALT:       4.828,73 5.360,87

ANDRE INDTÆGTER       

   Annonceindtægter   25.875,00 18.500,00

   Administration mm Svendborg   14.775,00 

  4 Diverse indtægter   4.000,00 1.372,50
ANDRE INDTÆGTER I 
ALT      44.650,00 19.872,50

INDTÆGTER I ALT       201.027,01 175.351,06

       

OMKOSTNINGER       

STÆVNER       

   FM-udvalg  -942,95 

STÆVNER I ALT:      -942,95 

ARRANGEMENTER       

  5 Diverse arrangementer   -7.539,70 -611,10

  6 Juniorlejr   -7.500,00 
ARRANGEMENTER  
I ALT:       -15.039,70 -611,10
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BANER 

  7 Davindebanen   -32.613,16 -7.179,17

   Davindebanen leje   -6.000,00 -6.000,00

  8 Orelundbanen   -17.330,43 -41.932,70

   Orelundbanen leje   -2.500,00 -1.800,00

BANER IALT:      -58.443,59 -56.911,87

SKEIFA-NYT       

   Trykning blad   -32.431,25 -28.723,75

   Forsendelse blad   -24.986,15 -21.916,11

   Portogodtgørelse   17.923,82 15.448,73

SKEIFA-NYT I ALT:      -39.493,58 -35.191,13

IT       

    Hjemmeside   -1.517,51 -1.660,08

    Internet   0,00 0,00

IT I ALT      -1.517,51 -1.660,08

ADMINISTATION       

   Kontorartikler   -1.111,25 -3.287,26

   PR-materialer   0,00 0,00

   Porto   -1.977,35 -1.548,50

   Bestyrelsen   0,00 -1.900,00

    Generalforsamling   -2.839,20 -5.161,75

   Gaver   0,00 -670,00

   DI kontingent mm.   -5.906,00 -4.846,00

   Gebyrer   -221,00 -704,00

ADMINISTRATION I ALT     -12.054,80 -18.117,51

DIVERSE       

   Bluser mv.   0,00 0,00

   Reparationer og vedligehold   0,00 0,00

  9 Småanskaffelser   -5.884,20 -16.816,11

   Skeifa Svendborg   -19.425,00 

   Forsikring traktor   -2.299,50 

  10 Diverse   -37.500,00 -151,48

   Øredifferencer   -0,01 

DIVERSE I ALT:      -65.108,71 -16.967,59

RENTER       

   Renteindtægter   6.204,87 4.516,98

   Renteudgifter   0,00 0,00

   Renter kreditorer   0,00 -124,17

RENTER I ALT:      6.204,87 4.392,81

DRIFTSRESULTAT     14.631,04 50.284,59
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BALANCE SKEIFA 2008     2008 2007

AKTIVER  NOTER     

LIKVIDE MIDLER       

   Kasse   0,00 0,00

    Driftskonto SF   110.509,69 89.739,01

   Hensættelseskonto SF   100.000,00 100.000,00

   Gl. bank   0,00 0,00
LIKVIDE MIDLER I 
ALT      210.509,69 189.739,01

TILGODEHAVENDER       

   Debitorer    0,00

  11 Andre tilgodehavender   14.318,90 24.308,00

  12 Forudbetalinger   1.122,91 1.247,92

  13 Mellemregning Svendborg   1.650,00 950,00
TILGODEHAVENDER 
IALT      17.091,81 26.505,92

AKTIVER I ALT      227.601,50 216.244,93

       

PASSIVER       

EGENKAPITAL       

   Egenkapital   -203.904,21 -153.619,38

   Årets resultat   -14.631,04 -50.284,83

EGENKAPITAL I ALT     -218.535,25 -203.904,21

KORTFRISTET GÆLD       

  14 Skyldige omkostninger   -6.566,25 -12.340,72

  15 Afsatte poster   -2.500,00 
KORTFRISTET GÆLD I 
ALT      -9.066,25 -12.340,72

PASSIVER I ALT      -227.601,50 -216.244,93

Revideret og fundet i orden      

Lykke Pilegård 28/1 2009       
 
NOTER TIL SKEIFAS REGNSKAB  2008
1 Fynsmesterskab 
 Indtægter 107.324,50
 Udgifter -77.564,94
  29.759,56

2 Orelundstævne 
 Indtægter 61.513,83
 Udgifter -55.000,11
   6.513,72

3 Juniorlejre 
 Orelund 
 Indtægter 7.600,00
 Udgifter -8.171,39
 Islandstur 
 Indtægter 109.250,00
 Udgifter -107.256,10
 Rest fra 2007 3.406,22
  4.828,73
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4 Diverse indtægter 
 Gaveuddeling Sparekassen Faaborg 4.000,00
   4.000,00

5 Diverse arrangement - udgifter 
 Underskudsdækning naturudvalg 2.030,00
 Leje lokaler visionseminar 569,00
 Nytårsgløgg 190,70
 Tirsdagsundervisning 2.250,00
 Foredrag Iben hestar 2.500,00
  7.539,70

6 Juniorer 
 Tilskud til ledere 7.500,00
  7.500,00

7 Davindebanen 
 Diverse materialer 4.374,95
 Diesel til traktor 246,31
 Slæb 3.900,00
 Banedag 793,00
 Flagstænger 4.248,00
 Rundel 995,65
 Skrivetavle 2.006,25
 Udvidelse pasbane 16.049,00
  32.613,16

8 Orelundbanen 
 El aconto retur -3.006,96
 El-forbrug 798,52
 Bundgrus 9.206,25
 Gravearbejde + kabel 2.351,25
 Husvandværk 1.878,75
 Diverse materialer 4.668,93
 Sugning af tank 846,24
 Dykpumpe vandslange 587,45
  17.330,43

9 Småanskaffelser 
 Ram 499,00
 Stopure 344,00
 Speakersæt til undervisning 3.058,75
 Skærm til PC (Skeifa-Nyt) 1.375,00
 Fanesko 587,50
 Frimærkefugter 19,95
  5.884,20

10 Diverse 
 Traktor 37.500,00
   37.500,00

11 Andre tilgodehavender 
 Annoncer i Skeifa Nyt 12.325,00
 Overskud fra juniorlejr 1.993,90
  14.318,90

12 Forudbetalinger 
 Wannafind 1/1-31/10-09 1.122,91
  1.122,91
  

13 Mellemregning Svendborg 
 Primo 950,00
 Salg cafeteriavarer 700,00
  1.650,00

14 Skyldige omkostninger 
 Spar tryk 6.366,25
 Orelundstævnet 200,00
   6.566,25
  



6 

 
15 Afsatte poster 
 Leje Orelundbanen 2.500,00
  2.500,00

 
Kommentarer til regnskabet: 
 
Anette Henner: Hvorfor fører i Skeifa Svendborgs (SS) lokalklubkontingent på 4.650 kr under kon-
tingentindtægter for Skeifa Fyns Islandshesteklub (SF)? Det giver et misvisende tal for kontingen-
tet. 
 
Bestyrelsen/Niels Bloch Larsen: Fordi bestyrelsen har valgt at bogføre det på den måde. 
 
Kisse Leth: Jeg har kigget på Skeifa Svendborgs regnskab og jeg kan ikke få tallene i SS’s regnskab 
til at stemme med tallene i SF’s regnskab? 
 
Bestyrelsen/Torsten Christenesn: Det er vigtigt for SS at kunne vise et korrekt kontingent indbeta-
ling i deres regnskab. Derfor er det ikke kun differencen, der overføres. Hele kontingent indbetalin-
gen overføres derfor og der føres et administrationsbidrag for blad og hjemmeside retur til SF 
 
Annette Knudsen: Betaler de så kun til blad og hjemmeside? Så kan de ikke deltage i SF arrange-
menter? 
 
Bestyrelsen/Torsten Christensen: Jo, alle medlemmer af SS og SF kan deltage i begge ”klubbers” 
arrangementer.  
 
Annette Knudsen: Det vil være en god ide at adskille tingene. Det er svært at forstå. 
 
Navn ukendt: Kan vi kalde transaktionerne noget andet, som tydeligt beskriver forholdet? 
 
Bestyrelsen/Jannie Kaae: Man er medlem begge steder og kan deltage i alle arrangementer på lige 
fod. SS medlemmer betaler 50 kr i lokalklubkontingent udover det normale kontingent. 
 
Annette Knudsen: Hvorfor betales der så ikke bare de 50 kr til SS og resten til SF? 
 
Bestyrelsen/Jannie Kaae: Vi skal have en kontingentindtægt i SS’s regnskab. 
 
Janne Spannov: Er det ikke det samme som vi betaler til DI? 
 
Ole Søgaard: Kan man ikke sætte SS’s kontingent og udgifter sammen? 
 
Bestyrelsen/Torsten Christensen: Vi kan ikke sætte indtægter og udgifter sammen. 
 
Anne Dorte Larsen: Vi kan sagtens have det på en konto med noter. 
 
Ole Søgaard: Jeg forslår at det forenkles og bestyrelsen tog dette til efterretning. 
 
Kisse Leth: Der er stort udestående på annoncer. Hvordan kan det være? 
 
Annette Knudsen: Hvor mange blade er udestående? 
 
Anne Dorte Larsen: Nr 5 og medlemslisten. 
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Kirsten Ovesen: Vi betaler 6000 kr i leje af Davindebanen, det er meget billigt. Hvor lang tid har vi 
den? 
 
Bestyrelsen/Villy Knudsen: Så længe vi opfører os ordentligt vil jeg tro. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
5. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens budget samt fremtidige planer 
 
Budget 2009 Realiseret 2008 Budget 2009
KONTIGENTER 
Kontingent Skeifa Fyn               -95.100           -95.000 
Kontingent Skeifa Svendborg               -20.175           -20.000 
KONTIGENTER I ALT:            -115.275       -115.000 
STÆVNER 
Fynsmesterskab               -29.760           -25.000 
Orelundstævne                 -6.514            -5.000 
Knurreborg                       -                   -  
Diverse stævner                       -                   -  
STÆVNER I ALT:              -36.273         -30.000 
ARRANGEMENTER 
Juniorlejr                 -4.829                  -  
Foredrag                       -  
Vejl. kåring                       -  
Div. arrangementer                       -  
ARRANGEMENTER I ALT:                -4.829                  -  
ANDRE INDTÆGTER 
Annonceindtægter               -25.875           -25.000 
Administration mm Svendborg               -14.775           -15.000 
Diverse indtægter                 -4.000            -4.000 
ANDRE INDTÆGTER I 
ALT              -44.650         -44.000 
INDTÆGTER I ALT            -201.027       -189.000 
 
OMKOSTNINGER 
STÆVNER 
Fynsmesterskab                     943              1.000 
Orelundstævne                       -  
Knureborg                       -  
STÆVNER I ALT                    943             1.000 
ARRANGEMENTER 
Diverse arrangementer                  7.540              7.500 
Juniorlejr                  7.500              2.500 
ARRANGEMENTER I ALT:               15.040           10.000 
BANER 
Davindebanen                32.613            90.000 
Davindebanen leje                  6.000              6.000 
Orelundbanen                17.330            25.000 
Orelundbanen leje                  2.500              2.500 
BANER IALT:               58.444         123.500 
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SKEIFA-NYT 
Trykning blad                32.431            35.000 
Forsendelse blad                24.986            25.000 
Portogodtgørelse               -17.924           -18.000 
SKEIFA-NYT I ALT:               39.494           42.000 
IT 
Hjemmeside                  1.518            12.000 
Internet                       -                   -  
IT I ALT:                 1.518           12.000 
ADMINISTATION 
Kontorartikler                  1.111              1.500 
PR-materialer                       -                   -  
Porto                  1.977              2.000 
Bestyrelsen                       -               5.000 
Generalforsamling                  2.839              3.000 
Gaver                       -                   -  
DI kontingent mm.                  5.906              6.500 
Gebyrer                     221                500 
ADMINISTRATION I ALT:               12.055           18.500 
DIVERSE 
Bluser mv.                       -                   -  
Reparationer og vedligehold                       -               2.000 
Småanskaffelser                  5.884              5.000 
Skeifa Svendborg                19.425            20.000 
Forsikring traktor                  2.300              2.500 
Diverse                37.500              5.000 
Øredifferencer                        0 
DIVERSE I ALT:               65.109           34.500 
RENTER 
Renteindtægter                 -6.205            -6.500 
Renteudgifter 
Renter kreditorer                       -                   -  
RENTER I ALT:                -6.205           -6.500 
DRIFTSRESULTAT              -14.631           46.000 
 
Kommentarer til budgettet: 
 
Ole Søgaard: Hvor langt er vi med udvidelsen af passporet? 
 
Bestyrelsen/Villy Knudsen: Der mangler finishen, tov og lidt andet. 
 
Navn ukendt: Hvad siger de andre foreninger til lys på banen? 
 
Bestyrelsen/Villy Knudsen: Det ved jeg ikke. Vi har endnu ikke fået det godkendt, men Tarup-
Davinde I/S er positive. 
 
Mie Knudsen: Hvor kommer der lys? 
 
Bestyrelsen/Villy Knudsen: Ovalbanen bliver lyst op. 
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Jannie Holm: Kan vi få med i budgettet at der bliver lavet nye spring på stierne i Davinde?  
 
Bestyrelsen/Villy Knudsen: Jeg opfordrer jer alle til at komme til arbejdsdagen i Davinde d. 5. april 
så vi kan få lavet så meget som muligt. Der er gratis morgenmad og frokost. Husk tilmelding til ar-
bejdsdagen. 
Bestyrelsen/Torsten Christensen: Lav en indkøbsliste til hvad der skal bruges til spring så vi/I kan 
komme i gang. 
 
Kurt Hansen: På Orelund skal vi have ændret på dressurbanens bund, den er meget tung. Der skal 
muligvis skrabes noget af og andet lægge på. Der skal også laves lys og skurvognen får et ekstra 
vindue. 
 
Bestyrelsen/Torsten Christensen: Lejekontrakten til Orelundbanen er udløbet, men Jordbrugskom-
missionen har givet tilladelse til at jorden kan bruges til andet end dyrkning. Vi håber at vi kan få 
dispensation 10 år endnu. 
 
Kirsten Ovesen: Fantastisk flot budget – fint disponeret. Der er godt at bruge penge på banerne og 
gavnligt med lys på banerne. 
 
Jytte Breinholt: Hvorfor er der ikke kalkuleret med indtægter på arrangementer? 
 
Bestyrelsen/Torsten Christensen: Arrangementerne skal helst give 20 % i overskud. Det er let med 
de store arrangementer, men de små arrangementer hænger ikke altid sammen. De giver nogle gan-
ge underskud. Men der gives gratis plads til annoncering i bladet, så de burde kunne give et over-
skud. 
 
Kisse Leth: Lad være med at give så stor underskudsgaranti, lad folk selv betale! 
 
Bestyrelsen/Torsten Christensen: Vi har kun brugt penge til tirsdagsundervisning. 
 
Kisse Leth: Regnskabet viser da at der er brugt 7.539 kr på arrangementer, så noget må der da være. 
 
Ole Søgaard: Hvis der kommer arrangementer med underskud, er der så plads til dem i budgettet? 
 
Bestyrelsen: Ja. 
 
Janne Spannov: Foredrag er svære at budgetterer, kommer der 40 eller 50 personer. 
 
Anne Dorte Larsen: Pas på at vi ikke går i for små sko. 
 
Lykke Pilegaard: Hvis alle arrangementer skal ind og vende med bestyrelsen, så gider man ikke la-
ve noget. 
 
Bestyrelsen/Niels Bloch Larsen: Det er kun de arrangementer der vil sikre sig underskudsgaranti der 
skal ind til godkendelse af bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen/Torsten Christensen: Vi skal også se på indholdet, ikke kun økonomien. Det skal ikke 
være dræbende at arrangere noget. 
 
Thomas Hansen: Tirsdagsundervisningen var godt, det gjorde at jeg kom ud og det var dejligt at 
møde andre, nye og gamle. God måde at møde andre på. 
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Susanne Mikkelsen: Der har kun været et arrangement i naturudvalget der er gået galt. Vi regnede 
med 40 personer og der kom kun 3. Der var et stort sportsarrangement i TV og det kunne vi ikke 
hamle op med. 
 
Sille Wøhlk: Der bliver jongleret med store beløb til arrangementer der henvender sig til få med-
lemmer, bl.a. stævner. Det er godt med de billige og gratis arrangementer. Det er ok at bruge penge 
på det. 
 
Susanne Mikkelsen: Godt initiativ at kunne komme til undervisning uden tilmelding. Det er positivt, 
bliv ved med det. 
 
Budget og fremtidsplaner blev godkendt. 
 
6. Indkomne forslag 
Forslag 1  
Fra Rikke Sølvberg: 
Hæi Efter at have boet i Island i 4 år, og blevet totalt hjernevasket med de små heste, er jeg flyttet 
tilbage til Danmark. I den forbindelse, og fordi det optager mig meget, er jeg meget interesseret i at 
blive optaget i bestyrelsen af Skeifa eller et eller flere af udvalgene. 
Og efter at havde læst indlægget i Skeifanyt, ang. søgen efter folk med nye idéer og lyst til at "smø-
rer ærmerne op", -og igennem gode samtaler med bla. Annemarie fra Orelund, har jeg et forslag om 
at oprette et nyt udvalg. Et aktivitetsudvalg. Det skulle fungere som et slags mellemled med besty-
relsen, udvalgene og medlemmerne.  
Det kan som enkeltperson med en god idé være svært at vide, hvortil man skal henvende sig, og 
hvor man kan søge støtte og vejledning. Og finde andre personer, som har lyst til at hjælpe med at 
udfører idéen.  
Her kunne dette udvalg være en stor hjælp.  
Og man kunne også i dette udvalg med støtte fra hjemmesiden og Skeifanyt åbne en netbutik med 
Skeifatøj, køb og salg annoncer med brugt rideudstyr og heste på fyn. ( Joras kan til tider være en 
jungle...)  
Aktiviter som i forvejen er i Skeifa, - og er super gode :-), som eks. stutteritur og fordrag, ville også 
kunne hører under dette udvalg. Men måske også en fælles hestetur til Island, eller besøg m.m hos 
andre klubber i Danmark...   
Der er ikke hermed ment, at opgaverne skal tages fra de eksisterne udvalg, men som et samarbejde 
på tværs, og som en "aflastning" for de folk som tit trækker det tunge læs. Måske nye folk har lyst 
til at bidrage, men er i tvivl om, hvortil de skal henvende sig.   
 Håber, at mit forslag har skabt interesse. 
mvh. Rikke Sølvberg 
P.s. Jeg ville selv være villig til at arbejde i sådan et udvalg.   
 
Bestyrelsen/Torsten Christensen: Der er ingen regler for udvalg, de er selvkørende og selvsupple-
rende.  
 
Rikke Sølvberg: Jeg mener at det er helt vildt hvad der sker i klubben. Jeg kender kun dem fra Ore-
lund og jeg ville ikke vide hvor og hvordan jeg skulle starte et arrangement. Måske andre har sam-
me problem. Derfor vil jeg godt starte et aktivitetsudvalg hvor vi kan være bindeleddet mellem 
medlemmerne og bestyrelsen. 
 
Anne Dorte Larsen: Det skal organiseres. 
 
Ole Søgaard: Det er en god ide og det skal ind sammen med de andre udvalg. 
 
Lykke Pilegaard: Det hører måske ind under naturudvalget? Og hvad laver naturudvalget egentlig? 
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Janne Spannov: Vi har et stort arbejde med de Fynske kommuner om ridestier. Så det vil være fint 
hvis andre tager sig af foredrag og andet. 
Kurt Hansen: Der bliver ledige pladser i Orelundudvalget, der skal du være meget velkommen Rik-
ke og andre også. 
 
Lykke Pilegaard: Så mangler der et udvalg hvor nye medlemmer kan henvende sig. 
 
Rikke Sølvberg: Kontakt fra nye medlemmer skal være en af vores arbejdsopgaver i aktivitetsudval-
get. 
 
Ukendt navn: Det kunne hedde aktiverings/koordineringsudvalg. 
 
Kisse Leth: For nogle år siden var der rapport fra udvalgene til generalforsamlingen, det mangler vi. 
 
Kisse Leth: Er det ikke faldet ud af vedtægterne da de blev ændret for nogle år siden? 
 
Bestyrelsen: God ide. 
 
Rikke Sølvberg: Jeg vil godt have flere medlemmer end mig i aktivitetsudvalget. 
 
Susanne Mikkelsen: I naturudvalget arbejder vi med det vi brænder for. Ture og foredrag kan sag-
tens flyttes. 
 
Lykke Pilegaard: Undervisningsudvalg / naturudvalg / aktivitetsudvalg – det skal forklares og afta-
les mellem udvalgene, hvem der tager sig af hvad. 
 
Bestyrelsen/Torsten Christensen: Udvalgene er medlemmernes initiativ. Bestyrelsen prøver at have 
en repræsentant i hvert udvalg. 
 
Lykke Pilegaard: Vi skal ikke have 20 udvalg. 
 
Bestyrelsen/Torsten Christensen: Jo, hvis der er brug for det. Hvis vi tror på konceptet og der sker 
for lidt. Nye kommer til. Vi gør alt for at opfordre medlemmerne til at arrangere noget, melde sig 
frivilligt. Kom endelig – ring bare. 
 
Ole Søgaard: Bestyrelsen kan vel også tage et initiativ hvis der sker for lidt? 
 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Bestyrelsen/Torsten Christensen: Der laves et selvsupplerende aktivitetsudvalg med en repræsentant 
fra bestyrelsen. 
 
Forslag 2: 
Forslag fra Susanne Mikkelsen: 
Inspireret af lignende muligheder i andre lokalklubber, foreslår jeg at  
klubben opretter et "Skeifa-bibliotek" hvor klubbens medlemmer kan låne dvd'ere og evt bøger det 
ikke er muligt at låne via det offentlige bibliotek.  
Materialerne skal kunne lånes af klubbens medlemmer for at få nye træningstips eller inspiration til 
at planlægge kurser og undervisning i Skeifa regi 
Der udnævnes en ’bibliotikar’ og film eller bøger kan reserveres ved henvendelse til bibliotekaren. 
Tingene kan afhentes hos bibliotekaren, eller sendes med posten for låners regning. Porto kan ind-
betales på en dertil oprettet konto, og materialet afsendes derefter til medlemmet der skal låne. 
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Lånetiden kan fastsættes til fx 14 dage hvorefter materialet skal returneres i ubeskadiget stand. 
Nedenfor indsatte er inspiration til hvad klubbens kommende bibliotek fx kunne indeholde 
Bliver Skeifa-biblioteket en succes forslår jeg at det evt på sigt kan udvides med udlån af enkelte 
specialbid, så klubbens medlemmer har mulighed for at låne et særligt bid i en uge eller 14 dage, for 
at se om det 'virker' for rytter og hest, førend man køber biddet selv. 
Forslag til evt. indkøb: Trænings dvd’er med Benni Lindal, Á Hestbaki 1+2, og Centreret ridning af 
Sally Swift 1+2. 
Med venlig hilsen Susanne Mikkelsen 
 
Kisse Leth: Er det mine bøger/dvd’er der skal lånes ud eller hvis er det der skal lånes ud? 
 
Susanne Mikkelsen: Klubben køber forskellige bøger, dvd’er og videoer som så skal lånes ud. Jeg 
har undersøgt med Centralbiblioteket og det er ok. Andre klubber har samme ordning. 
 
Janne Spannov: Det var et forslag man kunne stille DI. 
 
Annette Knudsen: Det kan man godt, men det bliver næppe til noget. Di har lånt ud før, men tingene 
er forsvundet. Folk levere ikke tilbage. 
 
Birgitte Hald: Godt forslag, men tungt og meget administration. 
 
Bestyrelsen/Torsten Christensen: Det er et spørgsmål om princip. De mennesker der laver disse 
dvd’er og bøger bruger meget tid og penge på det. Vi kan ikke være bekendt ikke at købe det, bare 
for at det skal være billigt. Vi skal støtte de personer der laver bøger/dvd’er ved at købe det hver i 
sær. 
 
Kirsten Ovesen: Biblioteket kan afprøves, men hvem skal være bibliotekar? 
 
Kisse Leth: Hvis man er bang for at det bliver væk, så kan man tage leje ved udlån. 
 
Janne Spannov: Hvad med ophavsretten? 
 
Lykke Pilegaard: Aktivitetsudvalget kan lave filmaftener. Vi kan låne film og bøger på Landbohøj-
skolen. 
 
Caroline Thrane: Det er ikke for at komme billigt til dvd’er og lignende. Men det er rart at kunne se 
hvad det er, inden man selv køber det. Det kunne også være bøger der er svære at få fat i. 
 
Birgitte Hald: Aktivitetsudvalget kunne arrangere filmaftener og flere kunne se dvd’en og diskute-
re/tale om denne 
 
Mie Knudsen: Er det ikke forbudt at leje filmene ud? 
 
Susanne Mikkelsen: Det er også kun til udlån. 
 
Sille Wøhlk: Skal vi ikke bruge de kanaler vi kan bl.a. filmaftner hvor vi låner film af Landbohøj-
skolen. Det andet er vist ikke helt lovligt. 
 
Kirsten Ovesen: Dem der har interesse skal arbejde videre på det. 
 
Bestyrelsen/Torsten Christensen: Jeg er personligt og principielt imod at man køber en enkelt film 
og lader den cirkulere frem for at vi alle støtter producenten ved at købe filmene. 
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Matha Løwe: Kan man kommunikere via hjemmesiden og låne ud den vej? 
 
Anette Henner: Nej det er ikke muligt at kommunikere via hjemmesiden for medlemmerne som det 
er nu. 
 
Kisse Leth: Find ud af hvad der er lovligt og arbejd videre med det. 
 
Ole Søgaard: Det kræver investeringer. 
 
Sille Wøhlk: Det er ikke godt at gå i gang med hvis nogle har interesse og mange andre ikke har. Vi 
skal tage stilling til om det kan accepteres og er det lovligt? 
 
Birgitte Hald: Vi kan lave et kompromis hvor Susanne og andre interesserede finder ud af hvad lov-
givningen er på dette område og så kan det komme op på næste generalforsamling som forslag igen 
hvis det er ok. Dette her er for diffust, det er ikke til at vide om man skal sige ja eller nej. 
 
Ole Søgaard: Hvad med at genfremsætte det på næste generalforsamling? 
 
Birgitte Hald: Det er ikke sikkert at det er lovligt fordi andre gør det. 
 
Susanne Mikkelsen: Det er jo spild af energi at arbejde videre med noget, hvis det ikke er lovligt. 
  
Bestyrelsen/Alice Krupa (Traktorfører): Det er nogle fede dvd’er, men brug hellere pengene på un-
dervisning! 
 
Lykke Pilegaard: Hvad koster det at sende via Post DK? Hvis noget bliver ødelagt, hvordan finder 
man så ud af hvem der erstatter? Andre klubber har muligvis et klubhus hvorfra de kan hen-
te/bringe. 
 
Anne Dorte Larsen: Det er en stor investering. 
 
Susanne Mikkelsen: Det skal kun være det der ikke kan lånes på biblioteket. Måske det skal ind un-
der aktivitetsudvalget? Måske jeg skal trække forslaget. 
 
Bestyrelsen/Torsten Christensen: Hvad med at klubben laver filmaftener hvor vi køber film til di-
skussion sammen med andre. Vi kan betale lidt så der bliver råd til at købe nye film. Købte film kan 
evt. udloddes senere. 
 
Susanne Mikkelsen trækker forslaget, melder sig ind i aktivitetsudvalget . 
 
7. Fastsættelse af medlemskontingent 
Det blev vedtaget at forsætte med det nuværende kontingent i 2009.  
 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
På valg er: Signe Bruun (modtager ikke genvalg), Susanne Hansen (modtager genvalg), Villy 
Knudsen (modtager genvalg). 
Følgende personer stillede op: Rikke Sølvberg, Caroline Thrane, Susanne Hansen og Villy Knud-
sen. 
Rikke Sølvberg, Caroline Thrane og Villy Knudsen blev valgt ind i bestyrelsen. Bestyrelsen konsti-
tuere sig ved næste bestyrelsesmøde. 
 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Bodil Jeppesen blev valgt til revisor og Lykke Pilegaard blev valgt til revisorsuppleant. 
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10. Evt. 
Jytte Breinholt: Jeg blev snigløbet på DI’s generalforsamling. Torsten spurgte om jeg ikke ville stil-
le op til klubudvalget da han stoppede, og han syntes at vi som den næststørste klub i DI burde have 
en repræsentant fra Fyn. Der var kampvalg og jeg blev valgt ind. I er velkommen til at bruge mig 
som bindeled til DI. Der er meget at lave i klubudvalget, mange møder og mails, men jeg tager det 
stille og roligt. Jeg har jo også arbejde, børnebørn og heste der skal passes. Jeg vil opfordre lokal-
klubmedlemmer bliver medlem af DI. Og at så mange som mulig møder op til klubudvalgsmødet d. 
15/3. Det er for alle. Der vil være repræsentation af systemet SPORTI.DK som DI vil indføre. Det 
er gratis for lokalklubberne at bruge. Systemet skal bruges til registrering af medlemmer både i DI 
og lokalklubberne, tilmelding til stævner og meget andet. Det vil dog koste 10 kr pr betaling for 
medlemmerne at tilmelde sig til stævner og andre arrangementer. Jeg regner med at Anette Henner 
er den ene deltager til klubudvalgsmødet, da hun skal arbejde med det via hjemmesiden og tilmel-
dinger til stævner. Der er et kursus i Icetest på en skole i Odense d. 22/3, se mere om det på DI’s 
hjemmeside. DI’s hjemmeside er under revision. 
 
Poul: Jyttes navn og e-mail skal med i bladet og på hjemmesiden. 
 
Jannie Holm: Alrid har været en stor succes sidste år. Vi havde mange arrangementer og mange 
deltagere. Vi kom også i Magasinet Hest med en stor artikel og billeder. Vi afsluttede året med at 
tage til DM i Alrid. Et super godt stævne. Vi fortsætter i år med alrid og har indkaldt til møde i Da-
vinde d. 11/3 kl 19.00 i Davinde. Ring og tilmeld dig til mig, tlf: 26 35 91 53. Vores første ridetur 
bliver d. 29/3 i Langesø skovene, der er også tilmelding til mig. Følg med på hjemmesiden hvor vi 
løbende lægger datoer for møder og rideture ud. 
Nyt medlem af alridudvalget er Ulla Arlofelt. 
Vi skal også arrangere alrid i aktivitetsugen i år. Det bliver lette klasser. Vi håber også at der kom-
mer et DM i alrid i år. Nu skal der betales rytterlicens for alle stævner, alrid har ellers været fritaget. 
Vi håber ikke at det afskrækker folk til at deltage. 
Vi vil opfordre jer til at komme og deltage i vores arrangementer. Vi planlægger ud fra dem vi er. 
Kom ud af skabet, der er plads til alle. 
 
Kisse Leth: Kan i ikke ændre på rækkefølgen i Skeifa Nyt så Skeifa Fyns islandshesteklub kommer 
først og så Skeifa Svendborg længere omme. 
 
Anette Henner: Det gør vi allerede og har gjort det hele tiden. Først kommer Skeifa Fyns udvalg, 
bestyrelse og Nyt fra bestyrelsen i Skeifa Fyn og derefter kommer Skeifa Svendborgs bestyrelse, 
udvalg og Nyt fra bestyrelsen i Skeifa Svendborg. Arrangementer og fortællinger kommer blandet 
da de er for alle Skeifa medlemmer. 
 
Susanne Mikkelsen: Kommer der ridemærkeundervisning igen i år? 
 
Bestyrelsen/Torsten Christensen: Vi har haft et ridemærke kursus i 2008, det glemte jeg desværre at 
fortælle om i beretningen. Kurset havde en ok økonomi da vi fik tilskud fra DI. Vi vil forsøge at la-
ve ridemærkekursus i år igen. 
 
Sille Wøhlk: Andre foreninger uddanner sine medlemmer til eget behov. Det vil være en god ide 
med bl.a. dommersekretærkurser, stævnelederkurser og andet, så folk selv tør gå i gang. 
 
Annette Knudsen: Der ligger en stævnemanual på DI’s hjemmeside som er udmærket. 
 
Ole Søgaard: Jeg vil godt lave et dommersekretærkursus. 
 
Kirsten Ovesen: Kan vi aftale at Ole Søgaard underviser, så vil jeg sørge for resten? 
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Bestyrelsen/Jannie Kaae: God ide. 
 
Kisse Leth: Stævneleder og sekretær er 2 forskellige ting. Hvad med en følordning, altså følges med 
en erfaren. Det er en god måde at lære det på. 
 
Jytte Breinholt: Jeg vil endnu engang gøre opmærksom på Icetest kurset i Odense d. 22/3, det er 
Bjarne Rosendal der underviser. Se på DI’s hjemmeside for tilmelding. 
 
Bjarne Poulsen: DI skulle arbejde med håndhesteridning og opvisningshold. Prøve at påvirke andre, 
evt. nogle fælles retnings linjer. Arbejde på tværs af landsdelene. Der kunne laves DM for kvadrille-
ridning, måske sammen med DM i Gædingakeppni. 
 
Jytte Breinholt: Det vil jeg tage med til DI. 
 
Bestyrelsen/Alice Krupa: Det er virkelig sjovt at træne kvadrilleridning og opvisningshold. Dejligt 
hvis medlemmerne vil melde sig når vi søger til opvisningshold. 
 
Ole Søgaard: Det lyder som mange nye spændende arrangementer. 
 
Jytte Breinholt: Jeg vil også gøre opmærksom på World Cup 2009 d. 27.-28. februar. Der vil DI 
være med deres infotrailer. 
 
Ole Søgaard: Der vil være mange spændende heste at se. 
 
Mie Knudsen: Jeg vil gøre opmærksom på vores arrangement ON ICE i Odense skøjtehal d. 18/4. 
Alle kan tilmelde sig, det vil være de middelsvære klasser uden galop. Tilmeldingen kommer snart 
på www.hedebo-toeltheste.dk . 
Forårsstævnet i Morud bliver den 21/5, tilmelding kommer. 
 
Elías Guðmundsson: Hvis i skal bruge SPORTI.DK til tilmelding til FM skal i være meget hurtige, 
ellers kommer der ingen fynske ryttere med. 
 
Ole Søgaard: Jeg takker for en god generalforsamling. Det har været en fornøjelse at være dirigent. 
 
Bestyrelsen/Torsten Christensen: Tak fordi i kom og kør forsigtigt hjem, det er glat. Vi ses til et 
Skeifaarrangement. 
 
 
 
    

  
__________________________________ ____________________________ 
  

 Ole Søgaard Anette Henner 
 


