
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Skeifa,  

tirsdag d. 12. maj 2014  

 

 

 

Deltagere: Rikke Kallesen, Bodil Jeppesen, Kisse Leth, Caroline Thrane, Jens Rasmussen, Rikke 

Sølvberg, Pia Meulengracht, Gitte L. R. Jensen 

 

Afbud: Caroline Thrane 

 

Referent: Gitte L.R. Jensen 

 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af referat fra sidst 

2. Økonomi 

3. Punkter til beslutning og orientering 

a) Skeifa Nyt og Nyhedsmail 

b) Nyt fra udvalgene 

c) Deltagelse i seminar om medlemskommunikation den 23/9 2014 – Odense 

d) Førstehjælpskurser –DI leder efter arrangører/steder 

e) Udmeldte medlemmer 

f) Regler for ovalbaner 

g) Årshjulet og opfølgning på kommende arrangement 

h) Biograftur – den kommende islandske film præmier 19/6 

i) Støtte til dyrskuet 

j) Grusgravenes dag 

k) NM 2014 

l) Underskudsdækning fra FM 

4. Evt. 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidst 

Referatet godkendt. Salgsdagen d. 25. maj aflyses pga manglende tilslutning. 

Mønstringskursus blev gennemført med 2 glade og  tilfredse deltagere. 

 

2. Økonomi 

Ok, intet nyt 

 

3. Punkter til beslutning og orientering 

a) Skeifa Nyt og Nyhedsmail 

- Hjemmesiden skal vi huske at opdatere løbende. De arrangementer vi har, må meget 

gerne komme i kronologisk rækkefølge. 



- SkeifaNyt dead line for næste nr. er d. 15. maj 2015. Rikke skriver om Alrid. Gitte 

skriver om mønstringskursus. Det skal lidt om med om de ting vi har været nød til at 

aflyse også pga. manglende deltagelse. 

- Nyhedsmail sendes løbende ud når der er nyt. 

 

b) Nyt fra udvalgene 

Alrid:  

Stor succes med forårets arrangementer lavet i samarbejde med Litur, Laxi og Skeifa. 

Der har typisk deltaget 10-12 ryttere til udholdningstest samt lydighed i terræn. Spring 

undervisning blev desværre aflyst. 

Intet nyt fra øvrige udvalg. 

 

c) Deltagelse i seminar om medlemskommunikation den 23/9 2014 – Odense 

Rikke Kallesen deltager fra bestyrelsen. 

 

d) Førstehjælpskurser –DI leder efter arrangører/steder 

Kurset er for både rytter og hest. Vi er positive, men kontakter DI for at høre hvad det 

koster og om det er et heldagsarrangement. Kisse kontakter DI.  Når vi ved mere 

beslutter vi hvor det kan afholdes og om det skal. 

 

e) Udmeldte medlemmer 

Dem der har meldt sig ud og dem der mangler at betale kontingent slettes af 

medlemslisten. Det drejer sig om 40-50 personer. 

 

f) Regler for ovalbaner 

Orelundbanen er ikke godkendt til de store stævner. Men der må rides klasse D 

konkurrencer på banen, dog ikke 5-gangs klasser. 

 

g) Årshjulet og opfølgning på kommende arrangement 

Alle i bestyrelsen skal melde datoer ind til Gitte, især de datoer de kender til ud fra de 

udvalg de er kontaktperson til. Gitte sætter dem ind i årshjulet. 

 

D. 6. juni 2014 kl. 17.00 har vi fælles pinsefrokost med Skeifa Svendborg på Sydfyns 

Erhvervsskole på Hellegårdsvej. Svendborg sørger for at bestille mad og alle tager selv 

drikkevarer med. 

 

h) Biograftur – den kommende islandske film premiere 19/6 

”Of horses and men” er en islandsk prisbelønnet film som vi vil lave en biograftur til. 

Kisse undersøger om vi kan få plads d. 20. eller 22. juni 2014. 

 

i) Støtte til dyrskuet 

DI har meldt ud de ikke vil give tilskud til dyrskuer mere, i år bliver nok sidste gang. 

Baggrunden er at de ikke mener at dyrskuer er særlig avlsfremmende. 

Støtter DI ikke dyrskuet i år går Skeifa ind og støtter med max. 3000,- kr. 

 

j) Grusgravenes dag 

Hjælpere på dagen er Jens, Rikke S., Bodil og Annette Henner. Gitte laver program og 

sender informationsmail ud til alle deltagere samt hjælpere. 



Jens køber sandwich og øl/vand til alle. Rikke sørger for at finde AV-udstyr til at speake 

i. Bodil har nøgle med til tårnet. 

Vi besluttede at alle deltagere skal have en Skeifa t-shirt for/til at reklamere på dagen. 

 

k) NM 2014 

To medlemmer har meldt sig som hjælpere. Skeifa melder ikke ind som klub på stævnet. 

 

l) Underskudsdækning fra FM 

Kisse skriver til udvalget at de får bevilliget underskudsdækning. 

 

4. Evt. 

-Vi skal have drøftet medlemskab af børn i Skeifa. Skal de evt. kunne være medlem til et 

mindre beløb og så bare ikke få bladet. Skal med på næste års generalforsamling. 

 

-Kamilla P. Nielsen skal have dækket sine kørselsudgifter i forbindelse med kurset i 

mønstring. Gitte får Kamilla til at kontakte Kisse. 

 

-Dette år handler om klubånd – hvad gør vi ?  Vi skal evaluere og prøve at gøre noget i 

efteråret. 

Gandur (klub) har god succes med mange aktive medlemmer. Måske kan vi mødes med dem 

og høre hvordan det er lykkes dem at komme godt i gang. 

 

-Vi skal have en fotograf på grusgravens dag. 

 

-Alternative arrangementer skal med som punkt til næste møde 

 

-Rikke K. fortalte kort om diskussioner og spørgsmål til facebook siden, Fyns 

Islænderhesteklub Skeifa. Flere har brugt siden til annoncer, men de er blevet og bliver 

slettet i fremtiden, i stedet henvises annoncer til siden Islænderfolk Fyn. Dette er en helt 

åben gruppe.  

 

 

 

Næste møde d. 24. juni kl. 17.30 hos Gitte. 

 


