
Bestyrelsesmøde d. 02. maj 2012 
 

Tilstede: Kisse Leth, Jens Syrach, Caroline Thrane, Tonny Handberg, Mette Zöega, Thomas 

Philipsen og Rikke Sølvberg 

 

Afbud: Jannie Kaae 

 

Ad. 1. Dagsordnen gennemgået og godkendt 

 

Ad. 2. Referat fra sidst godkendt, - der mangler dog opfølgning på flere punkter. Der følges kort op 

på disse til næste møde. 

 

Ad. 3. Økonomi: Der mangler kontingentbetaling for 12.500 kr. før budgettet er opnået. 

 

 Ad. 4. Nyt fra udvalg:  

- Junior: Tonny afventer nyt fra Jannie ang. samarbejde omkring ungdomsarbejde. Tages op 

på næste møde. 

 

- Dyrskue: Bestyrelsen giver i år igen ærespræmier, Caroline tager kontakt til Bjarne Poulsen 

for antal, mens Kisse køber.  

 

- Orelund stævne: Har holdt indledende møde. 

 

Ad. 5. Visionsdag: Tingkærskolen er booket, og der er indgået aftale med Martin Andersen som 

processtyrer. 

Til næste møde: Jannie og Jens fremstiller deres oplæg til dagens forløb, og resten af bestyrelsen 

kommer med forslag. Allerede nu er et punkt, ungdomsarbejde, til overvejelse. 

 

Ad. 6.  Hjemmeside: Udvalget har holdt møde, og kom med følgende; 

- kalenderen funger godt,  

- ønsker: menupunkter med galleri, historik, arkiv og resultater, samt flere relevante 

underpunkter til menuerne, såsom referater. 

- Tingene skal kun ligge et sted på siden, men der skal være link, så de er nemme at finde. 

- Der oprettes en mail, hvor stof til hjemmesiden kan sende til. www.hjemmeside@skeifa.dk 

 

Ad. 7. Evaluering af et dags stævne: Stævnet gav et overskud på 3.358 kr. 

 

Der har været positiv tilbagemelding fra deltagerne, dog er der fremsagt ønske om rosetter i flere 

farver, i stedet for kun gul. 

 

Fra bestyrelsen skal vi være bedre til at uddele opgaverne, så det er klart og tydeligt hvem som gør 

hvad. Vi skal samtidigt være mere opmærksomme omkring oprydning, opstart og afvikling af 

stævnet samt hvor indridningen skal være, og hvad det kan betyde for rytternes opvarmning. 

Herunder kan være overvejelse om området omkring rondellen skal spærres af, så heste og tilskuere 

er klar afskilt.  

 

Cafeteriet gav kun et lille overskud. Så bestyrelsen overvejer om, der skal være et cafeteria med 

meget lille udvalg og forhåndsbestilling af ”en madpakke”, eller om folk selv skal medbringe mad.  

http://www.hjemmeside@skeifa.dk/


 

Stævnelederen skal ikke have andre opgaver på dagen. Og det vil være formandens opgave at 

uddele rosetter. 

Der var flere rytter som havde mange spørgsmål og tvivl omkring forløbet af et stævne (tidspunkter, 

hvor rider vi ind og lign). På baggrund af dette vil vi anskaffe veste med ”spørg mig”, og en eller 

flere vil så påtage sig opgaven at være vejleder. Dette er på forsøgsbasis, men bliver det en succes, 

kan det med fordel bruges ved andre arrangementer i klubben. /Jens køber veste.  

 

Ad. 8. Weekendtur og vinter arrangementer:  

Der udarbejdes et forslag til en weekendtur fra d. 17. til 19. august på Riderute Fyn fra Korinth til 

Ringe. /Thomas og Rikke er ansvarlig. 

 

Vinterarrangementer: 

- Ridemærker. /Caroline 

- Foderfordrag med Erik Clausen fra landscentret for heste, evt. 2 foredrag, et med 

vinterfordring og et til foråret. /Mette 

- Banko /Jens og Rikke 

- Islandsk med Alice Krupa / ? 

- Islandsk mad og kultur aftner /Tonny og Thomas 

 

Ad. 9 Nyhedsmail maj 

- Drive-in 

- Skeifanyt deadline 

- Åbning af Svendborg banen 

- Efterlysning af dommersekretærer til FM 

- Påmindelse om betaling af kontingent  

 

Ad. 10. Evt.  

Der er kommet en forespørgsel fra Litur om Skeifa har lyst til at være med til at arrangere 

vinterstævne i ridehusene på Nr. Åby rideklub. Bestyrelsen mener, det vil give for meget ekstra 

arbejde, og at de fleste heste har vinterpause, så derfor nej. Caroline giver Litur besked. 

 

Næste møde: mandag d. 11. juni kl. 17.00  hos Mette  

 

Referent: Rikke Sølvberg 

   

 

 


