Referat fra bestyrelsesmøde 30/10. Til noget af mødet var FM-udvalget inviteret.
Økonomi: Det ser godt ud. Annoncer i SkeifaNyt er fremover til halv pris i forhold til det
tidligere blad. Der kommer hele tiden nye medlemmer til.
I skrivende stund er der 12 tilmeldte til Undervisning af juniorer hos Mie 27/11.
Udvalgene: Der er købt en ny stor kaffemaskine til div. arrangementer, og den virker!
Davindebanen er booket til kommende punktamot.
Sensommerens Skeifatur bliver hos Helle Tofte på Langeland. Kisse og Ole arbejder videre
med den.
Juniorlejr bliver sidste uge af juni på Orelund. Udvalget skal opdateres på hjemmeside og i
SkeifaNyt.
Vi skal have nedsat et jubilæumsudvalg i forbindelse med Skeifas 40 års jubilæum 2016.
Der er behov for flere medlemmer til alridudvalget.
Banko: Skeifa giver krus og skåle i keramik samt 2 gavekort á 500 til Odense City. er man
interesseret i at sponsere gaver kontakter man rs@skeifa.dk.
Diverse: Kurset med Unn aflyse da der er alt for få tilmeldte (3). Måske holder vi et
dagsarrangement til foråret. 11/5?
Adgang til naturen: Caroline laver aftale med Annete Brask om møde i marts.
Næste klubmøde bliver 12/3 på Fyn.
På generalforsamlingen foreslår vi et budget på 60.000 i forbindelse med jubilæet.
Klubmøde 24/10: Lokalklubmedlemmer er ikke medlem af DI. Prisen for at Skeifa er
medlem af DI stiger fra 3.000 til 13.000, men det er stadig OK i forhold til forsikring mm.
Skeifas stemmemuligheder til DI’s generalforsamling er uændrede. DI tilbyder hjælp til
vedligehold af hjemmesider samt til icetest i forb. med stævner.
Vi tager ideen om TREC for børn på kæpheste til os. Vi kontakter den nye redaktør for Tølt.
(kan ikke huske hvorfor. Jubilæet?)
Møde med FM-udvalget: Først løs snak om hunde og heste på Davindebanen og området i
øvrigt. Kisse tager det op med John fra Tarup/Davinde. Dernæst velkomt til udvalget ved
Caroline: vi ønsker gensidig inspiration.
Evaluering 2015: det var rigtig godt, kæmpe overskud i cafeen, faste dommertelte fremover i
stedet for parasoller, bedre stole dommere, sekretærer og sekretariat, for få toiletter,
problemer i forb.m. til- og frameldinger samt ændringer. Ellers ingen problemer, da det er et
nemt udvalg og et nemt arrangement.
Fremover: Rabat til Skeifamedlemmer – overvejes i udvalget. Der er ikke plads til fastefolde i
nærheden af de eksisterende pga pasløb. Kan man få tilladelse til faste udebokse? Kan man
sætte mobilbokse op, og er der interesse for det? Tidsfrister i forb. m. bestilling? Måske kan
der opstaldes på Davinde Rideskole? Vi kunne investere i startbokse til pasløb, ikke kun aht
FM, men også som træning til andre løb. Hvem skal arbejde videre med det? Vi skal have
tjekket tilladelse til opsætning af bokse og af skilte .

