
Bestyrelsesmøde i Skeifa, onsdag d. 19. juni 

 

Tilstede: Kisse Leth, Jens Syrach, Caroline Thrane, Pia Meulengracht, Mette Zoega, Rikke 

Sølvberg og Tonny Handberg. 

 

Afbud: Gitte Jensen.  

 

1. Referat fra sidst godkendt. 

 

2. Økonomi.  

- Der har været et pænt overskud på 1-dags-stævnet i Davinde på 5.900 kr. 

- Davindebane udvalget leder stadigvæk efter en vandvogn, som der er bevilget ca. 4500 kr. 

til indkøb af. 

- Juniorudvalget har søgt om underskudsdækning til juniorlejren på 1300 kr. Det er 

godkendt. 

 

3. Punkter til beslutning 

1.Økonomi for fællesturen august. Der er søgt om underskudsdækning på mellem 1500 kr. og 3200 

kr.. Det er godkendt. 

 

2. Festen eller ej? Der nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg bestående af Rikke, Jens og Kisse. 

Evt. Gitte. De laver et oplæg og et budget.  

 

3.Nye medlemmer – Hvad gør vi? Det blev aftalt, at der til nye medlemmer, ud over 

velkomstmailen, sendes en postnumret medlemsliste, så de vil have mulighed for at se, hvad andre 

ryttere som er i deres nærområde.                                                                                                   

Kisse sender velkomstmailen rundt i bestyrelsen for kommentarer og input. 

 

4.Evaluering af et dgs stævnet – og hvad næste år? Klar stemning for næste år, Datoen er fastsat til 

3. maj 2014. /Mette booker dommere.  

Der har kun været positiv respons fra hjælpere og ryttere. God ide med forudbestilt mad.   

 

 

4. Orientering 

1.SkeifaNyt/nyhedsbrev/hjemmeside: Hjemmeside og nyhedsmail, - intet nyt. Næste deadline er   d. 

10. august.                                                                                                                                               

– Rikke spørg Dorte og Karen Bisgaard om de vil skrive et indlæg til bladet om dyrskuet.                

– Caroline skriver om avlsforedragene til efteråret.                                                                               

– Pia spørg Line Kaae, om hun vil skrive et indlæg om Gæðingakeppni og om stævnet, der netop er 

afholdt på Tankefuldbanen. 

 

2. Ordensreglser og aftaler vedr Davindebanen: Caroline følger op på, hvordan reglerne er for brug 

af Davindebanen og imellem de forskellige brugere af området.  

 

3. Nyt fra udvalgene: Dyrskuet gik godt, - udvalget laver en evaluering, så næste år kan blive endnu 

bedre. Bestyrelsen forslår at der arrangeres et udstillingsmøde med fif og træning op til skuet. 

 



4.Opfølgning på visionsarbejdet - hvad skal vi gøre? Jens og Caroline udarbejder en oversigt over 

aktiviteter kontra visionsønsker til næste SkeifaNyt. Den skal også bruges i det videre 

visionsarbejde.                                                                                                                                              

Vi skal hele tiden have for øje ”hvor er klubben om 5 år”, og hvordan kommer vi derhen. Hvordan 

får vi nye med i arbejdet? Og hvor skal kræfterne sættes ind? 

 

5. Elmelundsskovens Hestelaug: Mette svarer på henvendelsen om deltagelse i Elmelundsskoven 

Hestelaug, at der sendes en forespørgsel rundt til de af Skeifa´s medlemmer, som bor i pågældende 

område. Klubben vil ikke involvere sig. 

 

6. Henvendelse om GaitAcademy for Skeifa juniorer: Vi venter mere nyt. / Tonny er kontaktperson. 

 

7. Evt: - Der er ønske om at forsætte med Drive-in i august og starten af september. Kristina 

Drewsen vil gerne forsætte med at undervise, men forslår et bookingssystem. /Kisse og Tonny 

arbejder videre og skriver til nyhedsmailen.                                                                                           

 

-  Væddeløbsbanen har henvendt sig til Mette og forespurgt om Skeifa´s interesse i at deltage i en 

eller flere at deres familiedage arrangementer, hvor forskellige hesteracer inviteres. Mette afventer 

mere info inden der arbejdes videre med det. Det kunne være aktuelt med d. 21. september /Mette er 

kontaktperson. 

 

- Næste møde er d. 27. august hos Pia. 

 

Referent: Rikke Sølvberg 


