
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Skeifa, 17. august 2016  (mødet afholdt ved Michael) 

 

Deltagere:  

Rikke Kallesen, Bodil Jeppesen, Michael Kragh-Schmidt, Jens Syrach Rasmussen, Rikke Sølvberg, 

Caroline Thrane, Kisse Leth  (ref.)  
+ under punkt 1. Line Hansen og Anette Henner 
 

1. Ny hjemmeside 

Foreningssite, der er vores hjemmeside via DIF ophører pr. 31/12 2016. 

Line Hansen har tilbudt at layout mv. på ny hjemmeside. Lines og andres ideer blev drøftet. Siden 
laves i Wordpress, som Anette også kender til. Line laver layout, der drøftes på kommende møde. 
Anette vil gerne hjælpe bagefter med at lægge ind mv., og bestyrelsen og evt. andre, kan også få 

mulighed for at logge på og lægge ind. Det ser vi på senere. 
Enighed om at siden skal være mere indbydende og levende med aktuelt om afholdte og kommende 

arrangementer mv. Line fortalte om sine mange fine ideer og det kunne også være godt at have 
kopier af afsendte nyhedsmails, bestyrelsesreferater mv. liggende i et arkiv. 
Cecilia Nanna Rosell vil gerne hjælpe med gode fotos. 

Facebook – siden overvejes efter ny hjemmeside. 
 

2. Bemærkninger til referat fra møde 13. juni 2016. 

Referatet godkendt.  
 Kisse kontakter Villy om generatoren på Orelund 

 
3. Økonomi 

Vi gennemgik den udsendte resultatopgørelse fra 16. august 2016. Der er ingen bemærkninger. FM 
har pt. givet et overskud på 14758, dommerafregning fra DI mangler . 
Kisse laver rettelse til notat, de 5000 kr. af Orelundstævneudgifterne er á conto på 5000 kr., der pt. 

er overført til Lene Broen til udgifter pt. til Orelundaktivitetsweekenden. 
Kisse har rykket for regnskab for dyreskuearrangører, de mangler afregning fra Joanis. 

Vi drøftede det principielle omkring udvalg, tilmeldinger mv. Arrangementsindtægter skal generelt 
tilgå skeifa, der så overfører til udvalget. Der har tidligere været revisorbemærkning herom i 
forbindelse med fx FM. 

 Juniorudvalget sender rev. regnskab, når de sidste udgifter til Getter er afholdt og 
overskuddet og pengene modtaget for arbejde i Skeifa Svendborg overføres derefter til 

kontoen. Juniorudvalget vil i kommende møde planlægge aktiviter for juniorer/børn, så 
bestyrelsen i kommende møde kan tage endelig stilling til om overskud på ca. 350 
kr/deltagere i juniorlejren skal refunderes. I forvejen er der nemlig afsat 8000 kr. i budget 

til junioraktiviteter 2016, intet forbrugt pt.   
 

Vi vedtog pr. 1. september 2016 at hæve prisen for ikke medlemmer, der evt. deltager i kursus mv. 
til 50 kr. dag 

 

4.  Nyt fra udvalgene 

Alridudvalget 

Michael fortalte, det er lidt svært at samle udvalget og få fælles kurs. Der er møde i kommende uge. 
Nogen planlægger selv at lave en mini-alrid på Orelund og afholder ”private” springkurser på 
Orelundbanen.  

 Kisse kontakter Anne Sophie Kisskov for oplysning om deltagere. 
 

Juniorudvalget se under pkt. 3 
 



Davindebaneudvalget 

Kisse har intet hørt om planer for evt. startbokse. Der er brandbægre på foldene – brugere bør selv 
fjerne dem. Carolne har videregivet besked om manglede ledhåndtag og det udbedres nok ultimo 
august/primo september. 

 
Orelundstævneudvalget  

Rikke fortalte, at det går trægt med tilmeldinger til det nye tiltag omg Orelundaktivitetsweekend. 
Der er risiko for aflysning. 
 

Orelundbaneudvalget:   
Jens oplyser, at det overvejes at supplere udvalget, så der forhåbentlig kan komme lidt mere gang i 

det der skal udføres mv. 

5. Efterårsaktiviteter 

Langelandsturen 27-27. aug. Vi vedtog at aflyse, 10 tilmeldt i alt , heraf 3 best/arr. 
 Kisse giver besked til sporti, de tilmeldte og Helle Tofte 

 
Orelundaktivitetsweekend – se under pkt. 4  

  
Punktamot 24. september:  
Afholdes selvom der pt. kun er tilmeldt 8 deltagere. Caroline, Jens, Rikke K, Ole og Kisse er 

hjælpere + evt. Bodil, hvis hun ikke vælger at ride. Jens evt. banemand 
 Rikke K. speaker, Jens sørger for øl og vand, Kisse køber gaver, (grimer, gavekort mv) laver 

lister, henter sandwich mv. Anne Mariager vil gerne dømme igen. 
 
Et dagsstævne 1. oktober:  

Tilmeldingen er åben på sporti. Der er flere der har givet tilsagn om at hjælpe. Bodil er tilmeldt som 
rytter. Rikke K. kan ikke deltage. Tilmeldingsfristen udløber 15. september. 

Fra bestyrelsen hjælper disse på dagen: Michael(bane), Bodil ad hoc, Caroline, Jens. Kisse 
tovholder på arrangementet pt. Rikke S. vil stadig gerne lave hjælperplan, hvis der bliver brug for 
hjælp til det. Ole S og Line H bliver ansvarlige for sekretariatet.  

 
Jubilæumsfest 28. oktober  

Grundet travlhed er planlægningen ikke kommet videre. Vi dropper fest- tror ikke helt på det med 
de svigtende tilmeldinger mv. pt.  

 Band og hal skal afbestilles, Rikke S/Jens 

 
Bruch-film – jubilæumsarr. – resv. 12. november 

 Jens går videre med planlægning og kontakter Cafebiografen i Odense 
 

Julefrokost – flyttet til 2. december 

 Rikke S- er tovholder, Rikke K vil gerne bidrage    
 

6.  Skeifa-nyt 

Der er få indlæg, måske er bladet ved at gå i sig selv. Vi udsender et lille blad. 
 Caroline laver nyt fra bestyrelsen, Jens sender om brunch-film, hvis det kan nås inden bladet 

samles her sidst i august. Kisse skriver om Molsturen, lidt med tak til dyrskuearr og deltager 
, lidt om aflyst turen mv. 

 
7. Eventuelt 

Vi drøftede stress. 

Næste møde 22. august kl. 17.30 ved Caroline, Line og Anette deltager vedr. hjemmeside.  


