
 
Referat fra bestyrelsesmøde i Skeifa,  

tirsdag d. 11. november 2014 hos Rikke Kallesen 

 

 

 

Deltagere: Rikke Kallesen, Caroline Thrane, Kisse Leth, Jens Rasmussen, Rikke Sølvberg, Pia 

Meulengracht, Gitte L. R. Jensen 

 

Afbud:Bodil Jeppesen 

 

Referent: Gitte L.R. Jensen 

 

 

1. Godkendelse af referat 

Rettelser til sidste referat: 

Kisse: Fejl i pkt. 2, tallene for Orelundstævnet er IKKE fra sidste år – tallene er skam fra i år 

– det følger jo regnskabsåret (1/1 til 31/12) , men stævneresultatet er ikke endelig opgjort 

endnu. 

-Vedr. kongres den 26/10 – den afholdes i Fredericia. 

 

Rikke S. : Jeg mener, at der skal stå Orelund baneudvalg i stedet for stævne udvalg. Og at 

der bør stå, at det var en arbejdsaften med klargøring til stævnet, hvor der var 12 personer. 

Det giver et mere realistisk billede 

 

2. Økonomi 

a. Herunder budget 2015 – hvad skal der afsættes i budgettet. 

Orelundstævne har givet et overskud på ca. 12.000 kr. Punktamot overskud på 143 

kr.  

Når vi giver underskudsdækning, ved arrangementer bl.a. sammen med andre  

klubber skal vi dele såvel overskud som underskud. Vi skal være gode til at 

præcisere dette.  

Pt. Overskud på ca. 56.000 kr 

Vi tager hver især fat i de udvalg vi sidder i for at få fastlagt et budget. 

 

3. Diverse arrangementer 

a. Banko samt fællesspisning (Salbrovadhallen) 

Dato, fællesspisning, invitation er fastlagt. Tilmelding via Sporti. 

Ikke medlemmer  kan også deltage. Pris 50 kr. 

Meget snak om hvor og hvordan vi skaffer præmier. 

 

b. Førstehjælpskursus 

Vi har fået et tilbud om et kursus for hest og rytter, det koster 13.000 kr for 16 

deltagere. Vi synes at det er dyrt, så vi prøver at arbejde på at selv at lave et kursus. 

Det er ikke besluttet hvem der er anker m/k. 



 

c. Et dags stævne 

i. Ankermand/kvinde: Rikke S. 

Banen er booket og stævnet finder sted d. 18. april 2015.  

Vi har fået en henvendelse fra en privat der gerne vil afholde et A-stævne og 

om det kan afholdes sammen med et dags stævnet. Vi mener at det er en 

dårlig ide, fordi et dags stævnet er for bl.a. nye konkurrence deltagere. 

Desuden er der i foråret A-stævne i Svendborg. 

Private må gerne afholde stævner på Davindebanen, mod en mindre betaling 

til Skeifa. Stævnet må ikke ligge i samme weekend hvor klubben afholder 

arrangementer, her tænkes også på Tankefulbanen/Orelundbanen. 

 

Forslag til Sekratiatet : Anette Henner, Anne Dorte Larsen, Kristina 

Drewsen, Lene og Emilie Adelhardt, Alice Krupa 

 

Dommere er på plads. 

 

d. Hjælperfest 

Vi vil gerne ”belønne” årets hjælpere, men hvordan gør vi ?  Middag i byen, ridetur 

kun for hjælpere ? Vi sætter det på til generalforsamlingen,  især da årets tema er 

frivillighed. 

Punktet skal på næste møde for at have det klart til generalforsamlingen. 

Rikke K. laver et oplæg. 

 

4. Skeifas generalforsamling 2015 

a. Tid og sted 

Vissenbjerg hallen d. 18. februar 2015 med spisning 

b. Indkaldelse 

Caroline laver indkaldelsen, og gør opmærksom på at vedtægterne ønskes ændret. 

Kisse laver ændringsforslagene. 

c. Hvem stiller op? 

Rikke S, Caroline og Jens modtager gerne genvalg. 

 

 

5. Diverse 

a. Tilbud på film og bog (fremsendt på mail) 

Caroline lægger tilbuddene på hjemmesiden 

b. Årshjul 2015 

Erstattes af en kalender for at bevarer overblikket 

c. Referat fra klubmødet (DI) 

Kisse kom med et uddybende referat fra mødet.  

d. Henvendelse vedr. Elmelundskoven og generelt fra Odense Kommune 

Der har været noget snak frem og tilbage på facebook om hvorfor Skeifa ikke vil 

støtte skoven. Vi har her klart svaret at vi støtter skoven, men at vi ikke vil skrive 

under på noget, før vi sikkert ved hvad det er. Caroline kontakter Peter for at se hvad 



det er vi er blevet bedt om at skrive under på. Er det ok skrives der under, altså hvor 

vi f.eks. ikke binder os til grønne anparter. 

 

6. Hjemmeside og blad 

Deadline 1. december 2014. 

 

7. Evt 

På næste møde: 

- næste års tema vælges 

- Drive-in 2015. 

- Hvordan får vi fortalt vores medlemmer hvordan man opretter ridestier i naturen. Skal 

der oprettes lokalgrupper eller hvad gør vi? Sikring af vores ride muligheder i naturen, 

gratis adgang til naturen….. Temadag … 

 

- Vi vil indkalde de forskellige udvalg til en snak. Et udvalg af gangen. 

 

- Frist på næste nyhedsmail er d. 16. januar 2015 

 

- Anette Henner skal have et svar på hendes henvendelse fra d. 11. september. Jens svarer 

hende. 

 

 

Næste møde 22. januar 2015 i Odense. 

 


