
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Skeifa,  

tirsdag d. 18. marts 2014  

 

 

 

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

Sølvberg, Pia Meulengracht, Gitte L. R. Jensen 

 

Referent: Gitte L.R. Jensen 

 

 

Dagsorden 

 

1.Godkendelse af sidste referat 

2.Økonomi 

a. indkøb af ekstra pc 

3.Datoer for årets bestyrelsesmøder 

4. Fælles påske arr. med Skeifa Svendborg 

5. Endagsstævne 

6. Mønstringsaftner inden dyrskuet 

7. Kort opsamling om klubmødet, stævnestruktur, medlemskultur 

8. Kontakt med Davindebanen  - orientering om ny brugsaftale, mulighed for alrid/mere 

naturridning i området, regler og rettigheder 

9. Grusgravenes dag 

10.Salgsdag 

11.Stafetridt VM 2015 

12. Årshjul 2014 

13. Orientering om deltagelse i udarbejdelsen af Frivillighedspolitik, Friluftsrådet. 

14. Evt. 

 

 
 

1. Godkendelse af sidste referat 

Rettelse af datoer. Fællesturen og Grusgravenes dag er d. 24. maj. Og drive-in starter d. 8. april 

2014. 

 

2. Økonomi 

Der betales løbende kontingent, pt. har 41% betalt. 

FM udvalget har indsendt en ikke udfyldt underskudsansøgning. Vi har givet besked om at vi ikke 

kan behandle ansøgningen før den er udfyldt. Pt. Er der tilmeldt 68 ryttere til FM 

(Fynsmesterskabet) 

Davindebanen mangler en ny rive, Kurt køber en - pris 4000-5000 kr. 

a. indkøb af ekstra pc 

Caroline køber en ekstra pc’er. 

 

3. Datoer for årets bestyrelsesmøder 

d. 12. maj kl. 17.30 på Slottet 



d. 24. juni kl. 17.30 hos Gitte 

d. 20. august kl. 17.30 

d. 29. september kl. 17.30 

d. 11. november kl. 17.30 

 

 

4. Fælles påske arr. med Skeifa Svendborg 

Forslag fra Skeifa til Skeifa Svendborg, d. 6. juni i Svendborg. Skeifa Svendborg diskutere det på 

deres næste møde. 

 

5. Endagsstævne 

Der er skaffet dommere til stævnet og der åbnet for tilmelding. D. 16. april kl. 18.30 er der møde i 

udvalget. Sted kommer senere. 

 

6. Mønstringsaftner inden dyrskuet 

Gitte spørger Kamilla P. Nielsen om hun har lyst til at undervise i mønstring. Første dag uden egen 

hest og anden dag med egen hest. Når datoerne er fundet giver Gitte Caroline besked så hun kan 

booke Davindebanen. 

 

7. Kort opsamling om klubmødet, stævnestruktur, medlemskultur 

Godt møde, god stemning og fin debat om medlemsstruktur. 

 

8. Kontakt med Davindebanen  - orientering om ny brugsaftale, mulighed for alrid/mere 

naturridning i området, regler og rettigheder 
Den nuværende kontrakt udløber i år. Kisse og Caroline har haft et rigtig godt møde med 

Davindebanen og den nuværende kontrakt er blevet rettet til og gælder de næste 10 år. 

Davindebanen er meget glad for samarbejdet med Skeifa og sætter bl.a. skilte op med 

adfærdsregler, f.eks. skal andre vige når vi har banen. Har desuden planer om at udvide området og 

sætte spring op der kan anvendes til alrid. 

Bookning af Davindebanen skal ske ved henvendelse til Caroline. 

Bookning af Orelundbanen skal ske ved henvendelse til Jens. 

 

9. Grusgravenes dag 

Grusgravenes dag er d. 24. maj 2014. Grusgraven sætter et telt op til os som kan bruges mellem kl. 

12 – 17. 

Kisse, Bodil og Gitte planlægger dagen. Gitte vil være der på selve dagen. Vi vil lave stævne hvor 

man kan deltage i punktamot og parridning. Deltagelse vil være gratis og skal ske via Sporti.  

Vi spørger de forskellige tursteder om de har lyst til at komme og reklamere for deres forretning og 

måske stille et par heste til rådighed til trække ture. 

 

10. Salgsdag 

Pt. ingen tilmeldte til salgsdagen. Når sidste tilmelding nærmere sig bliver det informeret ud vis 

nyhedsmailen. Vi opfordrer juniorerne til at deltage evt. med salg af slik, kage, kaffe/te. 

  

11. Stafetridt VM 2015 

Vi afventer . 

 

 



12. Årshjul 2014 

Gitte laver årshjulet. Det sendes ud til alle i bestyrelsen der kommer med rettelser. 

 

13. Orientering om deltagelse i udarbejdelsen af Frivillighedspolitik, Friluftsrådet. 

Bodil og Gitte blev inviteret til at deltage, men har begge takket nej bl.a. fordi arbejdet kommer til 

at foregå på hverdage i København. Har dog givet DI besked om at vi gerne deltager i det omfang 

det kan lade sig gøre i fritiden. 

 

 

14. Evt. 

a. Kisse sender nyhedsmail ud. Den kommer til at indeholde info om dyrskue, Drive-in, 

endagsstævnet, alrid aften, grusgravenes dag og NM 2014. 

 

b. Alridgruppen Fyn. Skeifa, Litur og Laxi er gået sammen om at lave et flot forårsprogram. I 

Skive Plantage der rigtig fine gratis terræn/alridbane, kontakt evt. Benny Larsen hvis man er 

interesseret. 

 

c. NM 2014. Skeifa forsøger at få en opgave ved stævnet og lave en fælles lejre. Det plejer at 

være meget sjovt at deltage i stævnet og skaber et godt fællesskab i Skeifa. Jens tager imod 

tilmelding. 
 

Næste møde d. 12. maj 2014 kl. 17.30 på Slottet. 

 


