
Bestyrelsesmøde i Skeifa 

torsdag d. 21. marts 2013 
 

Dagsorden. 

 

Gennemgang og diskussion af punkter fra visionsmødet. Dorte er ordstyrer og supervisor 

1. Godkendelse af referat fra sidst 

2. Økonomi 

3. Punkter til beslutning 

- Klubmøde 

- En dags stævne 

4. Orientering 

- SkeifaNyt 

- Elmelundsskoven 

- Hjemmeside 

- Nyt fra udvalgene 

5. Evt. 

 

Deltagere:  

Caroline, Jens, Rikke, Pia , Dorte og  Gitte  

Afbud: Kisse, Tonny og Mette 

 

 

Referent: Gitte Rokkedal Jensen 

 

Punker fra visionsmødet – hvad nu. 

Dorte havde på forhånd opdelt alle forslag i 4 kategorier så det var nemt og overskueligt at komme i 

gang. De 4 kategorier var sat ind i en pyramide og hvor vi besluttede at sætte fokus på de to øverste 

nemlig Klubånden og Skeifa Svendborg, Baner. 

Efter en stor snak om hvordan man genskaber klub ånden besluttede vi at arbejde på afholdelsen af 

en oktober klub fest. Hvor, hvordan og hvad sådan en fest skal indeholde tages med til næste møde. 

Her forventes at der nedsættes en lille arbejdsgruppe der får opgaven at planlægge denne klubfest 

for alle medlemmer. 

 

Snak om Skeifa og Skeifa Svendborg, mange er i tvivl om det er en eller to klubber. Vi besluttede at 

der i næste klubblad vil blive forklaret hvilke regler der er for brug af banerne, hvordan de to 

klubber er adskilt og samarbejdet. De to formænd laver i fællesskab et indlæg. 



 

 

 

Ad.1. 

Referatet godkendt. 

 

Ad.2 

50% af de udsendte kontingenter er betalt. 

 

Ad.3 

Klubmøde: Pia( Svendborg), Lene (Svendborg), Jens og Caroline deltager d. 23. marts 2013. Mødet 

foregår i Fredericia. 

 

En dags stævne: d. 21 marts var der 44 tilmeldte. Det vides endnu ikke hvem der står for 

sekratiatet.. Speaker til stævnet er Rikke og eventuelt Alice Krupa (afventer svar) 

 

Ad.4 

SkeifaNyt : intet 

 

Emlelundsskoven: Vi kommer med en hensigtserklæring om at vi gerne vil hjælpe med arbejdskraft 

til at vedligeholde kommende ride ruter. 

 

Hjemmesiden: Info om regler på Tankefuldbanen (Svendborg). Desuden vil der blive arbejdet på 

opsætningen på hjemmesiden. 

 

Udvalg: 

- Junior: pt. 6 tilmeldte til juniorlejeren og juniorcup. Der informeres i om lejeren i 

Nyhedsmails. 

- Davinde udvalg: Arbejdsdag blev aflyst pga. frost. Ny dato kommer senere. 

- Orelundstævneudvalg: Jens kigger på spring til banen. 

- Naturudvalget: Har holdt møde 

- Alrid: Kisse viser rundt d. 6. april 2013 

- Dyreskueudvalget: Snart møde hos Rikke hvor dette års tema besluttes. 

 

Ad.5 

 Telt fra Orelundbanen køres til Tankefuldbanen (Svendborg) da de mangler et. 


