
Bestyrelsesmøde i Skeifa, mandag d. 17. november 2013 

 

 

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

L. R. Jensen 

 

Afbud: Tonny Handberg, Mette Zoega 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra sidst 

2. Økonomi 

3. Punkter til beslutning og orientering 

 Skeifa Nyt og Nyhedsmail 

 Status på konvertering af hjemmesiden  

 Status på DI-generalforsamling 

 Generalforsamling – videre planlægning 

 Medlemsliste 

 Stutteritur 

 Banko 

 Alrid – samarbejde med anden klub, hvad er holdningen? 

4. Evt. 

 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidst 

Godkendt. 

 

2. Økonomi 

Økonomien ser forsat fin ud. Vi ender nok med overskud igen i år. Skeifa’s lukkede konto 

giver intet i rente, Kisse taler med anden bank for at se om den kan tilbyde noget bedre. 

Har besluttet at alle udstillere på dyrskuet i 2014 skal have en Skeifa t-shirt. Caroline køber 

en ny klub pc’er, den er gamle er ved at være udtjent.  Rikke køber en white board tavle til 

brug som f.eks. info tavle til arrangementer mm. 

 

3. Punkter til beslutning og orientering 

 Skeifa Nyt og Nyhedsmail 

November udgaven af Skeifa Nyt bliver stor. 

Intet nyt til nyhedsmailen 

 

 Status på konvertering af hjemmesiden  

Der rettes stadig småfejl når de findes på hjemmesiden. Det blev aftalt at vi giver 

Caroline besked efterhånden som vi støder på fejl/mangler. 

 

 DI-generalforsamling 

DI-generalforsamlingen er suspenderet til d. 14 december 2013 hvor der holdes en 

ny generalforsaming. Hvor det kommer til at foregå vides endnu ikke. 

 



 Generalforsamling- videre planlægning 

Jens har booket Tingkærskolen (Birkum). Efter nytår tager han på besøg og bliver 

informeret om alt det praktiske på stedet. 

Ingen kontingent stigning i 2014 

Spørger Dorte M Bisgaard om hun vil være dirigent  

Spørger Alice om hun vil tage referat. 

Overveje om vi skal prikke nogen til at tage en bestyrelsespost. 

  

 Medlemsliste 

Kisse har lavet en medlemsliste. Den kan interesserede få tilsendt, det bliver også 

muligt at bestille den via hjemmesiden. 

 

 Stutteritur 

Rikke vil gerne arrangere stutterituren. Det blev besluttet at hun prøver at finde nogle 

spændende steder i det sydlige Sverige f.eks. Alli Unn, Brosarpsgården mm. 

 

 Banko 

Rikke og Jens laver budget til Banko d. 17. januar 2014 og mailer det rundt til de 

øvrige i bestyrelsen til information/godkendelse. 

 

 Alrid – samarbejde med anden klub, hvad er holdningen? 

Ja til samarbejdet med andre klubber – men undersøg hvad der forventes og hvordan 

man har tænkt sig at fordele økonomien. Gitte giver Alrid-udvalget besked. 

 

 

4. Evt. 

Fra d. 1. januar 2014 træder en ny stævnestruktur i kraft i Danmark. Det betyder bl.a. at til 

stævner med deltagere under 40 stk. skal der være 3 dommere. Er der over 40 deltagere 

kræves der 5 dommere til stævnet. 

Umiddelbart har vi dommere nok til 1-dags stævnet til næste år, men det skal lige 

kontrolleres. (skal sættes ind i årshjulet) 

 

Pt. Kun 2 fynske dommere, vi skal opfodre folk til at tage dommere uddannelsen. 

 

 

Næste møde er d. ? hos ? 

 

 

Referent: Gitte L.R. Jensen 


