
Referat af bestyrelsesmøde d. 21. april hos Bodil (måske med hveder???) 

 

Tilstede: Bodil, Rikke K, Rikke S, Jens og Caroline (ref) 

Fraværende: Lene, Michael og Kisse. 

1. Godkendelse af referat 

a. Ingen bemærkninger. 

2. Økonomi 

a. Vi ser på det næste gang. 

3. 2 nye kaffemaskiner væk?  - de skal findes så vi har dem til FM  
a. Rikke S og Jens tjekker videre. De er sidst set på Orelund. 

4.  Punktamot –  
a. hvem kommer og hvem gør hvad – har I ideer ? Der er lidt sløjferester fra i går, måske kan vi 

bruge dem til noget. 
i. Jens, Bodil og Kisse kommer. Rikke K overvejer. 
ii. Kisse vil du købe præmier? 

b. Kisse vil gerne speake og sørge for lister mv til den 30/4 og info til ryttere inden. 
i. Ja tak. 

c. Hvem vil købe sandwich og sørge for drikkevarer? 

i. Jens sørger for sandwich og drikkelse. 
5. Vedr. dyrskuet – skal vi fordele dagene imellem os eller ? 

a. Bodil er der hele fredagen, Rikke K er der alle dage. 

6. D 11 maj 

a. Er alle aftaler på plads? 

b. Mad og drikke? 

c. Tidsplan 

d. Inviterede gæster: 

i. Anne Mahler ( inkl en tale) 
ii. Hanne og Axel Leth 

iii. Ulla Salmonsen og Bjarne Poulsen 
e. Lasse og Matilde kl 18 spiller de, stiller lydanlæg op kl 17. 
f. Mad på plads. 

i. Rikke K aftaler med mad hvornår de kommer og stiller op. 
g. Øl på plads. 

i. Rikke S. 
h. Talerne fra kl 17.30 til kl 18.00. 
i. Vi er der kl 16.00. Jens, Rikke S og Rikke K stiller telt op. 

i. Rikke K kontakter Michael om hjælp til telt og spande med pløk og cement til teltet. 
j. Jens sørger for skraldeposer til affald. 

7. Tarup-Davinde dagen d. 21 maj 
a. Hvem deltager 

i. Charlotte Pechüle er ankermand. Er er undervisning og der opstilles agilitybane, 
som alle kan benytte. Charlotte laver arbejde fra jorden i rundellen. 

ii. Rikke K, Jens og Bodil er tilstede.   
b. Er der styr på arrangementet 

i. Grusgravenes dag for 2000 kr, som de selv disponerer. 
ii. Der skal aflægges regnskab. 

8. Evt 
a. Næste møde – torsdag d 23 juni. 



b. Vi mangler det store danske flag – Jens undersøger. Der købes yderligere to islandske flag 
til store flagstænger.  

c. Nyt fra udvalgene: 
i. Juniorudvalget: der er planlagt juniorlejr, juniorerne er hjælpere til 

Svendborgstævne. 
ii. Børneudvalg? Der er ønske om at der laves aktiviteter for børnene i Skeifa regi. 

Bestyrelsen opfordrer til at forældre at melde sig til at lave et børneudvalg. 
d. Der skal købes 5 kontorstole til dommersekretærer og 5 til tårnet i Davinde – der skal også 

købes et antal tæpper. Rikke S og Jens sørger for dette d 11 maj. 
e. Efterårsfesten – Jens følger op i forhold Vissenbjerghallen. 

i. Live musik? 
f. Jens kommer ikke til punktamót d. 2 juli. 

 


