
Bestyrelsesmøde i Skeifa den 27. august 2013 ved Pia 
Tilstede: Caroline Thrane, Jens Syrach, Mette Zoega, Pia Meulensgracht, Rikke Sølvberg, Kisse 

Leth 

Afbud: Tonny Handberg og Gitte Jensen 

   

1. Opfølgning på referat fra sidste møde 

Kisse: Der er rettet i info-brevet til nye medlemmer, de får mulighed for at bestille medlemsliste, 

almindelig eller sorteret i post nr. redaktionen manglede tilbagemelding på de punkter som andre fra 

bestyrelsen havde ansvar for i forhold til deadline for skeifa-nyt den 10. aug. 

Mette: sender kopi af svaret til Elmelundsskoven, så Kisse kan kontakte Susanne 

Mikkelsen/medlemmer om vores besked. 

Caroline : kontakter Tonny for opfølgning på GaitAcademy for ung/junior. 

Caroline/Jens: har ikke nået opsamling i forhold til vision 

 

2.  Økonomi. 

Regnskab pr. 30/7 er udsendt til alle, det ser ok ud. Fællesturen kommer til at give et underskud, 

som drøftet på sidste møde, men gennemføres selvom der ikke er så mange tilmeldt.  

Der kommer stadig nye medlemmer. Kontingent nedsættes pr. 1/10 for nye medlemmer som 

foregående år. Regning for udgifter til Orelundbanen udleveret til Kisse. 

 

3.1.  Festen eller ej? 

Det er super forarbejde der er gjort, men der er overvejende stemning for at forelægge ideen og 

forbruget af penge til generalforsamlingen ved budget/ orientering om vision. 

 

3.2 Henvendelse fra Di sport om afholdelse af stævner 2014 

Pia fortalte, at Skeifa Svendborg har allerede har budt ind på begge udtagelses- og 

kvalifikationsstævner, så Skeifa byder ikke ind.  

 

3.3. Vision – hvad gør vi videre 

Vi skal videre med fra idé til virkelighed. Caroline og Jens forbereder til næste møde og grupper det 

vi allerede synes vi gør og synliggør ”hullerne”. Vi skal have det på til generalforsamling som 

orientering / eller særligt punkt i forbindelse med budget/årsberetning. 

 

4.1 Skeifanyt/nyhedsmail/hjemmeside 

Skeifa-nyt 

Kisse fortalte at det kommende blad er tyndt, der er feriestemning på det tidspunkt. Det udsendes 

sikkert i denne uge. 

Vi besluttede, at vi næste år udsender 3 blade og at indbydelse til generalforsamling sendes separat. 

Det skal dog lige forelægges generalforsamlingen ved budgetbehandling 

Deadlines 2014: 

 15/2 – udsendes senest  15/3 (så kan det vigtigste fra generalforsamlinger komme med) 

 15/5 – udsendes senest 15/6 

 15/9 – udsendes senest 15/10 (bedre mulighed for efterårsarr., info fra sommerarr. mv 

 

Nyhedsmail 

Kisse sender mail om :  

 Tilkøb af ryttermiddag/morgenmad er mulig på sporti indtil 7/9 og at tilskuere er velkomne 



 Arbejdsdag på Orelundbanen den 3/9 kl. 17 - , alle er velkomne. Kontaktperson Jens om 

hvad/redskaber mv. 

 GaitAcademy i sept. hvis Caroline hurtigt sender info. 

 Tilmelding/publikum til følshow den 28/9 i Nr. Åby 

 

Hjemmesiden 

Jens lægger Orelundbanearr. ind i kalenderen.  

Mette kan scannes de gl. billeder Kisse har.  

 

4.2 Ordensregler og aftaler om Davindebanen 

Der har desværre været en ny uoverensstemmelse ml. ryttere og hundefolk. Caroline tager fat i 

TarupDavinde I/S om ordensregler. Rikke foreslår laminerede opslag. Caroline spørger også Villy 

om udskiftning af døren i tårnet. 

 

4.3 Nyt fra udvalgene 

Rikke om Orelundudvalget: 92 er tilmeldt, heraf mange til sjov ridning – det er skønt. 

Mette kontakter alridudvalget for status mv. 

 

5. Eventuelt 

Efterårs/vinterarrangementer 

Mette kontakter væddeløbsbanen for besøg mv 

Kisse undersøger biograftur – Tarokfilmen 

 

Fællesmødet med Skeifa Svendborg 

Forslag om 21/10 eller 23/10. Caroline kontakter Tonny ellers evt. lokaler i Kulturmaskinen Odense 

med sandwich inden mødet. 

 

FM 2014 er lagt KR. Himmelfartdagene 2014 

Pia var ked af at FM er lagt i den weekend, som Skeifa Svendborg jf. vores tidl. snak gerne vil 

bruge til stævne. Skeifa har ikke været med i beslutningen og kan kun beklage, men da der er 

booket udenlandske dommere er det svært at flytte dato for FM. Pia tilbød at det kunne afvikles på 

Svendborgbanen, men vi besluttede at fastholde det i Davinde. 

 

Ideer under mødet 

 Fællestræning til stævner 

 Hærvejstur 2014 (nye stæk åbnes for ryttere) 

 Lav interessegrupper – selvkørende 

 Fotokonkurrence i bladet 

 Bustur til Istølt eller hest og rytter 

 Klubdag (en dag uden Rid konkurencer) med klubfest – et udvalg der kun skal tage sig af 

det – fx i weekenden med islandshestens dag. 

 Bestyrelsen besøger nye medlemmer eller kontakter dem 

 

6. Næste møde 25/9 203 kl. 17 ved Jens 

Punkter til dagsorden pt. er: vision, DI-generalforsamling, Skeifas generalforsamling, forberedelse 

af møde med Skeifa Svendborg. 

 

Referent: Kisse  


