
Bestyrelsesmøde i Skeifa d. 12. februar 2013 

 

Tilstede: Caroline Thrane, Jens Syrach, Kisse Leth, Tonny Handberg, Mette Zöega, Pia 

Meulengracht, Gitte Jensen og Rikke Sølvberg 

 

Ad.1. 

Dagsordnen godkendt  

 

Ad. 2.  

Referat godkendt. Opfølgning fra sidst:  

- Fåborg camping har endnu ikke svaret ang. bookning af hytter til weekendturen på Riderute 

Sydfyn. / Kisse tager fat i dem igen. 

- Kurt og Margit har sagt ja til at guide på weekendturen.  

- Tonny har sagt ja til at være stævneleder til En-dags-stævnet. 

 

Ad. 3. Konstituering af bestyrelsen: 

- Formand: Caroline Thrane 

- Næst formand: Jens Syrach 

- Kasserer: Kisse Leth 

- Sekretær: Gitte Jensen 

- Formand Skeifa Svendborg/repræsentant i Skeifa´s bestyrelse: Pia Meulengracht 

- Bestyrelsesmedlemmer: Tonny Handberg, Mette Zöega og Rikke Sølvberg 

 

Fordeling af bestyrelsesmedlemmer i udvalgene:  

- Natur: Jens Syrach 

- Junior: Tonny Handberg 

- Alrid: Gitte Jensen og Mette Zöega 

- Orelund stævne: Rikke Sølvberg 

- Orelund bane: Jens Syrach 

- FM: Caroline Thrane 

- Davinde: Caroline Thrane 

- Dyrskue: Rikke Sølvberg 

 

Ad. 4. Økonomi. 

Intet nyt. 

 

Ad. 5. Punkter til beslutning:  

- Junior Cup: Skeifa´s juniorrepræsentant meddeler at bestyrelsen ikke har mulighed for at 

involvere sig, men forslår på vegne af bestyrelsen, at udvalget bag Junior Cup kan efterlyse 

hjælp blandt vores medlemmer.  

 

- Klubmøde: Ingen kendt dato endnu.  

 

- En-dags-stævne: Der er afholdt planlægningsmøde og indbydelsen er lagt på Sporti. Og 

kommer også i næste blad.  

 

- En-dags-stævne: Følgende opgaver blev fordelt til mødet:                                          

Stævneleder: Tonny Handberg,                                                                                        



Sekretariat: Endnu ikke bestemt                                                                                     

Speaker: evt. Rikke Sølvberg (som spørg, om Alice Krupa vil hjælpe).                                        

”Madmødre”: Gitte Jensen og Mette Zöega.                                                            

Baneansvarlig: Niels Bloch og Jens Syrach.  

 

- Avls-fordrag: Tænkes at afholdes i biblioteket i Ringe. /Caroline ansvarlig for mødet og 

bookning af lokale 

 

- Drive-in: Underviser Kristina Drewsen /Tonny kontaktperson til Kristina og for indlæg til 

SkeifaNyt. Alice og Åge har sagt ja til at stå for det praktiske. Der laves en vurdering efter 6 

gange, om antallet af deltagere er nok, eller som der skal aflyses.  

 

- Fællesmøde mellem Skeifa og Skeifa Svendborg: Afholdes d. 5. marts kl. 19.00 til kl. 21.00 

i Davinde. 

Punkter til dagsordnen: - samarbejde og visioner, - fælles arrangementer, SkefiaNyt og 

hjemmeside, koordinering af arrangementer.   

 

Ad. 6. Orientering:  

- SkeifaNyt: Der er kommet masser af indlæg.  

 

- Hjemmeside: Der laves retningslinjer for info omkring aktiviteter i kalenderen.  

 

- Nyt fra udvalgene:  

 Orelund: Kuppelteltet som flere år har været brugt til Orelund stævnet, tilbydes at 

flyttes til Svendborg, som ofte mangler et telt. /Jens undersøger om Helle Jakobsen 

har repareret teltet før der laves aftale omkring flytning. 

 Alrid: Har holdt møde og planlagt næste træning til d. 6. april. 

 Junior: mangler medlemmer i udvalget.  

 

- Møder i 2013, fra kl. 17 til kl. 20: 

 5. marts i Davinde (kl. 19 til kl. 21)  

 21. marts hos Caroline (visionsmøde, hvor Dorte Bisgaard Mastrup deltager) 

 15. april hos Rikke  

 16. maj hos Gitte 

 19. juni hos Kisse 

 27. august hos Pia  

 25. september hos Jens 

 21. oktober hos Tonny 

 14. november hos Mette 

 December/ julefrokost 

 

- Punkt til næste møde: Elmelund skoven.  

 

Næste møde. D. 5. marts i Davinde kl. 19.00 

 

Referent: Rikke Sølvberg 

 


