
Bestyrelsesmøde i Skeifa d. 11. juni 2012 

 

Tilstede: Caroline Thrane, Jens Syrach, Kisse Leth, Jannie Kaae, Thomas Philipsen, Mette Zöega 

og Rikke Sølvberg 

 

Afbud: Tonny Handberg 

 

Ad. 1. Referat godkendt med opfølgning på punkter fra sidst.  

Herunder berettede Rikke, hvor langt planlægning af weekendturen på Riderute Sydfyn er. Der vil 

snart komme en indbydelse rundt til medlemmerne via nyhedsmail. 

 

Ad. 2. Økonomi.  

Der er nået 95 % af kontingentet indbetalingen i forhold til budgettet. Der er kommet en del nye 

medlemmer, mens en del af de gamle er frafaldet pga manglende betaling trods gentagende gange er 

blevet gjort opmærksom på dette.  

 

Ad. 3. Nyt fra udvalg:  

Alrid: har været nødt til at aflyse et arrangement pga. for få tilmeldte. Men der har i Skeifa været 

stor tilslutning til årets DM, hvor 9 fynske rytter er tilmeldt.  

 

Dyrskue: Skeifa er blevet spurgt, om de vil sponsorer 1 kasse øl og 1 kasse sodavand til året 

deltagere under dyrskuet. Det blev vedtaget, og Rikke sørger for indkøb. 

 

Natur: D. 29. september i år indvies en natur-/ridesti fra Ringe til Korinth. Og på vegne af Skeifa´s 

naturudvalg har Maud Fuglevig Hansen forslået Assens kommune at lave en ridesti fra Tommerup 

til Assens via den gamle jernbane. Der er ikke kommet svar fra Assens kommune endnu. 

 

Ad. 3.B: 

Samarbejdet i klubben blev drøftet og tages op igen til visionsdagen. 

 

Ad. 4. Hjemmesiden 

Caroline har hentet dokumenter ned fra den gamle hjemmeside. De sorteres og de mest relevante 

sættes på den nye hjemmeside. 

 

Der forsættes på arbejdet med en mere uddybende hjemmeside, blandet med Skeifa´s historie, 

billeder og links. 

 

Ad. 5: Inventarliste og udlån 

Rikke udarbejder en liste om Skeifa ting i Davinde og på Orelund. Listen skal også indeholde en 

opgørelse over hvem som har nøgler til banen i Davinde og hos hvem, de forskellige elektronik ting 

befinder sig ved.   

 

Der laves en udleveringsseddel, - indeholdende: hvad som udlånes, antal på det som udlånes, til 

hvem, arrangementet, hvor de skal afleveres, dato og underskrift. /Rikke  

Alice Krupa vil stå for udleveringen af ting i Davinde. 

 

Det blev aftalt på mødet, at der indkøbes flag (Skeifa, Dannebrog og det islandske) til hver bane. 

Mette undersøger omkring tryk af Skeifa flag, mens Jannie køber 2 islandske flag.  



Ad. 5.B: Sekretariatsteam 

Der er fremsagt ønske at et kursus i ICEtest, så flere kan og har muligheden for at sidde i 

sekretariatet til stævnerne. Afholdes til efteråret/vinteren. /Kisse følger op.      

 

Ad. 5.C: Ridemærker 

Caroline sender snart en plan ud. Afholdes til efteråret. 

  

Ad. 5.D: Stævnekalender 

Planlægning af næste års et-dags-stævne i Davinde. Er svært at finde en dato i en weekend pga 

andre stævner, arrangementer og højtider, men der blev snakket om at placeret det på en helligdag, 

eks. Kristi himmelfart.  

Det drøftes igen på et senere møde. 

 

Ad. 5.E. Jens og Jannie fremlagde en overordnet skitse omkring afviklingen af dagen, herunder 

hovedpunkterne som tages op til debat. 

 

De laver et indlæg til SkeifaNyt, kalenderen og til august måneds nyhedsmail.  

 

Ad. 6. Nyhedsmail /Rikke 

Punkter: 

- Weekendtur /Rikke 

- Juniorlejr /Pia M.  

- Visionsdag, påmindelse med dato /Rikke 

- Tilmelding til Orelund og Skeifa Svendborg stævner /Rikke  

- Søren Madsen kursus /Jannie 

 

Ad. 7.  

Næste møde hos Jannie tirsdag d. 31. juli kl. 17.00 

 

Referent: Rikke Sølvberg 


