Referat fra bestyrelsesmøde d. 2. februar 2016 kl 18.00 hos Kisse Leth
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Godkendelse af referat fra sidst
Godkendt – Jens retter til.
Økonomi
Ok.
Generalforsamlingen 2016 – bestyrelsen kommer kl 17.30. Spisning kl 18.00.
a. Regnskab og budget
Regnskab er godkendt af revisor. Lille overskud på ca 1300 kr.
Gennemgang af budget for 2016, kontingent næsten identisk med 2015, Orelund og Fynsstævne
skal generere et mindre overskud, diverse stævner mindre overskud.
b. Bestyrelsens beretning
Caroline sender rundt. Husk at der er underskudsgaranti, husk at åbne for skeifa-medlemmer og
møde nogle nye fremtidige medlemmer.
c. Forslag fra bestyrelsen
Ingen forslag.
d. Dirigent: Lykke og Ole som back up.
e. Referent: Dorthe M – Jens spørger.
f. Gaver: Rikke S (revisor, referent, dirigent)
g. Efterlyse medlemmer til et stævneudvalg.
Jubilæumsarrangementer
a. Omtale i Tølt og islandshesten
Caroline sender rundt og sender rundt til skrivning. Kisse finder billeder. Vi beder medlemmerne
om at huske fra deres tid i Skeifa.
b. D 11. maj og hvad med mad?
Rikke S kontakter Lasse og Matilde om at synge, TV2 om at sende lidt fra selve jubilæet.
Tilmelding til mad via sporti – Kisse tjekker en pølsevogn sammen med Jens.
Rikke S får fadølsanlæg med.
Kisse kontakter alle fra den gamle bestyrelse og spørger Anne Mahler om hun vil tale om den
første gf?
Konkurrence om at skrive en Skeifa-jubilæumssang: melodien. Jeg er en glad lille cowboy. Send
et vers til bestyrelsen…..og så sætter vi en sang sammen.
Der skal være lodtrækning om præmier til medlemmer, som har betalt kontingent rettidigt – 10
gavekort a 500 kr.
Forårets aktiviteter
a. Punktamot – vi efterlyser dommere. 75 kr for voksen, 50 kr for børn.
Dommere d. 30/4: Jens, Bodil, Caroline - ledvogter: Ole S, speak: Kisse
Dommere d. 2/7: Susanne, Rikke S, Bodil, Caroline - ledvogter: Ole S, speak: Kisse
Dommere d. 24/9: Susanne, Bodil, Caroline - ledvogter: Ole S, speak: Kisse
b. Forårsstævne
16/4: Et dagsstævne. Tovholder er Rikke S.
Sekretariat: Lene Adelhardt og Anne Dorthe
Dommere: Hanne, Ole O, Lisbeth, - Rikke S finder sidste.
Sekretærer og praktiske hjælpere: Caroline, Ole S, Kisse, Bodil,
c. Efterårsstævne
Det overvejes om der skal laves et efterårsstævne.
Nyt fra udvalgene
Alrid – Rikke K trækker sig ud og Michael træder ind (håber vi)
Junior udvalget – der kommer juniorlejr i år på Orelund.
FM-udvalget – bokse bliver ikke til noget, ingen prisnedsættelse.
Møde på naturskolen d. 10. februar
Kisse deltager d. 10/2.
Bodil, Jens og Rikke overvejer at komme med heste.
Evt
Jens hensigtserklæring: børn under 14 år (ved tilmelding) og medlemmer over 67 på tilmeldingstidspunkt
kan tilbydes billigere tilmelding til udvalgte stævner.
Dyrskuet: Klubben betaler for opvisningsheste? Dette afklares på næste møde.
Næste møde er d. 10. marts hos Kisse.

