
Bestyrelsesmøde i Skeifa onsdag d. 21. marts 2012 
 

 

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

Philipsen og Rikke Sølvberg 

 

Afbud: Jannie Kaae 

 

Ad. 1. Referatet fra sidst godkendt.  

- opfølgning fra sidst: Skeifa Svendborg får tilbudt muligheden for selv at kunne kigge i deres 

medlemsoplysninger på Sporti, men det vil stadigvæk være Skeifa som rundsender 

nyhedsmail. Kisse svarer Jannie. 

- Tiltager til klubmødet d. 25. marts: Caroline, Mette og Tonny 

 

Ad. 2. Intet nyt til regnskabet. 

 

Ad. 3. Info fra udvalg: 

- Dyrskue: Har holdt planlægningsmøde. Der fremføres en islandsk saga til opvisningen. Nyt 

fra sidste år, så er opvisningshestene igen gratis. PR: brochurer om Skeifa, - Rikke 

undersøger hvor mange brochurer der ligger i Davinde med henblik på bestilling af flere. 

Hun får dokumentet fra Karen Marlene. 

- Alrid: I fuld gang med masser af fremmødte til de planlagte arrangementer. 

 

Ad. 4. Et dags stævnet har mange tilmeldinger. Der mangler stadigvæk hjælpere. Caroline, Kisse og 

Rikke er ansvarlige. 

 

Ad. 5. Øvestævne: Kæmpe tilslutning, med 9 på venteliste. Kisse spørg Ole, om han er interesseret i 

at afholde et øvestævne mere.  

 

Ad. 6. Visionsdag: Jannie har skaffet Martin Andersen, - der har været fritidschef i Egebjerg 

Kommune, været foreningsmand i en menneskealder, sidder i Fyns Badmintonkreds' 

bestyrelse, er tidligere landstræner i badminton for New Zealand, og har 

været holdleder for Danmark ved OL i Barcelona, som processtyrer. 

Dagen afholdes lørdag d. 6. oktober fra kl. 9.30 til ca. kl. 16.00. Jens booker Tingkærskolen.  

Til næste møde laver Jannie og Jens en opgave til resten af bestyrelsen, og der arbejdes videre med 

planlægningen af dagen. Jannie og Jens er ansvarlige. 

 

Ad. 7. Der oprettes et hjemmeside udvalg bestående af Caroline, Mette og Thomas. Til næste møde 

fremvises en idéplan for hjemmesiden, herunder layout. Input til dette fra bestyrelsen: Skeifa´s 

historie, spots med aktuelle arrangementer, gamle resultater fra stævnerne, billedarkiv, søjle i 

menuen med stævner, link til Skeifa´s facebook gruppe og link andre vigtige sider,    

 

Jens tilknyttes SkeifaNyt. 

 

Ad. 8. Udvalgsrepræsentanter 

Alrid: Kisse 

Davindebanen: Caroline 

Dyrskue: Rikke  



FM: Caroline 

Junior: Tonny  

Natur: Thomas 

Orelund Stævne: Rikke 

Orelund bane: Jens 

 

NB. Aktivitetsudvalget nedlægges.  

Dyrskue udvalget oprettes og består af: Alice Krupa, Villy Knudsen, Linda Boel, Anja Lorentsen, 

Bodil Jeppesen og Rikke Sølvberg. 

 

Ad. 9. Evt. 

- Der blev snakket om at lave et arrangement for nye Skeifa medlemmer. Rikke udarbejder et 

forslag 

 

- Inventarlisten for Davinde skal supplere og evt. opdeles på anden måde. Rikke får ansvar for 

at udarbejde en liste for Skeifa ting på Orelund og omegn. Kisse kvitterer for listen til Alice.  

Kisse undersøger nøgler til Davinde ved Alice/Villy 

 

- Caroline har haft kontakt til Katharina Kjærulf, som næsten år vil undervise i følgende 

ridemærker: grund- og juniorridemærke. 

 

- Nyhedsmail april: Dyrskue, Dommersekretær/FM, Drive-in, Info om elite ungrytter og 

alrid/Tonny. Rikke sender mail om flere ting en uge før udsendelse. 

 

- Næste møde: Visionsdag – videre planlægning, hjemmeside – status og fremlægges af ide 

fra udvalg, Ridemærker - Caroline  

 

- Næste møde d. 2. maj kl. 17.00 hos Caroline 

 

 

Referent: Rikke Sølvberg 

 


