
Bestyrelsesmøde i Skeifa og Skeifa Svendborg 

tirsdag d. 5. marts 2013 
 

Dagsorden. 

1. Samarbejde og visioner 

2. Fælles arrangementer 

3. Koordinering af arrangementer 

4. Nyhedsmail 

5. Skeifa Nyt 

6. Hjemmeside 

7. Bestyrelsesmøde 

8. Evt. – flytning af generelforsamling 

 

Deltagere:  

Caroline Thrane, Jens Syrach Rasmussen, Kisse Leth, Tonny Handberg,  

Mette Zoega, Rikke Sølvberg, Pia Meulengracht, Anette Henner, Katharina Kjerulff, Kristina Holst 

Hansen, Lene Risager Nielsen, Gitte Rokkedal Jensen 

Afbud:  

Ingen 

 

Referent: Gitte Rokkedal Jensen 

 

 

Formand ved Skeifa, Caroline Thrane bød velkommen. Derefter havde vi en præsentationsrunde, 

bordet rundt. 

 

Ad.1. 

Skeifa Svendborg har arbejdet lidt med visioner, dette har Skeifa endnu ikke nået. Punktet blev 

derfor udsat. 

 

Ad.2 

Der har flere gange været sammenfald af arrangementer på samme dato, hvilket er ærgerligt. Vi 

blev enige om at vi skal prøve at undgå sammenfald så vidt muligt, det bliver dog nok svært. Hvis 

der sker sammenfald, skal vi i hvert fald prøve at sikre at arrangementerne ikke henvender sig til 

samme interesse gruppe. 

 

Ad.3 

For at koordinere arrangementerne planlægges aktiviteterne for det kommende år på 

bestyrelsesmødet i oktober. Skeifa Svendborg medbringer til mødet en opdateret liste over deres 

kommende aktiviteter. 



 

Ad.4 

Nyhedsmails sendes ud med reminder om diverse aktiviteter og arrangementer. Mails kan sagtens 

sendes til en specifik gruppe hvis det ønskes.  

Informationer til Nyhedsmailen skal skrives så det lige er til at sætte ind på hjemmesiden og 

efterfølgende sendes til Gitte, der så sikre at det sendes rundt. 

Nyheder gennemgås en gang om måneden. 

 

Ad.5 

Skeifa Nyt er meget dyrt at sende ud. Det blev diskuteret om vi fremover ”bare” skal lægge det på 

hjemmesiden, men det er tiden endnu ikke til, da mange medlemmer fortæller hvor glade de er for 

at få bladet tilsendt. 

 

Der skal flere historier ind i bladet, i stedet vil vi reducere informationerne om bestyrelserne samt 

lave en reminder liste i kalenderen til arrangementer for at skabe mere plads i bladet. 

 

Fremover sendes bladet kun til dem der har betalt for medlemskab. Dem der betaler for sent, 

risikere derfor ikke at få bladet tilsendt. 

 

Diskussionen om vigtigheden af selve bladets eksistens tages løbende op.  

 

Opfordring til at overholde tidsfristerne med indlæg til bladet, sættes i bladet. 

 

Ad.6  

Diskuterede om Skeifa Svendborg skal have deres egen kalender på hjemmesiden. Vi blev enige om 

at der forsat kun skal være en kalender på hjemmesiden. Skeifa Svendborg henviser til kalenderen 

på deres hjemmesiden. 

Skeifa Svendborg laver en beskrivelse af den nye bane samt reglerne ved brugen af den. De 

opdaterer selv deres tekster på hjemmesiden. 

 

Ad.7 

Skeifa Svendborg kunne godt tænke sig at flere bestyrelsesmedlemmer fra dem, på skift kunne 

deltage i Skeifa’s bestyrelsesmøder. 

Vi blev enig om at lave en forsøgsordning, hvor Skeifa Svendborg finder en suppleant der deltager, 

når deres formand er forhindret. 

Der skal information om dette ud via hjemmesiden. 

 

Ad.8 

Skeifa Svendborg har problemer med at få deres regnskab færdigt til deres generalforsamling. De 

vil derfor gerne have at Skeifa rykker deres generalforsamling et par uger frem, så de får lidt mere 

tid.  

Problematikken er den, at Skeifa Svendborg er nød til at holde deres generalforsamling et par uger 

før Skeifa, for at kunne nå at komme med indput og forslag til Skeifa’s generalforsamling. 

 

Der blev ikke truffet en beslutning, punktet tages op på et senere møde.  

 

 


