
Referat fra bestyrelsesmøde i Skeifa den 21. sept. 2015 v. Rikke K 

Deltagere:  Jens, Caroline, Rikke K, Rikke S, Bodil og Kisse 

Afbud :  Gitte og Lene 

1. Godkendelse af referat fra møde 26/8 2015 
Endelige referat er ikke udsendt, men vi gennemgik det foreløbige.  
Rikke S. har aftaler på plads om banko 
FM- udvalget er inviteret til møde den 30. oktober i Davinde. Bodil vender tilbage med antal deltagere. 
Kisse laver gryderet og køber ost og kiks, Rikke bager brød. Jens sørger for drikkevarer. Vi skal huske kaffe 
og te.  
Kisse køber en ny stor kaffemaskine ved Bent Brandt og forsøger at returnere den der er købt-(defekt) . 
Nye farver bestilles ved Annelise Pilegård efter Punktamot – af Kisse. 
Opfølgning folde mv. Davinde . Kisse har afventet referatet, har ikke gemt det foreløbige. 
Rikke K. lover at indkalde juniorudvalget, så det kommer i gang med de nye i udvalget. 
 
Vi aftalte, at Jens overtager sekretærposten fra Gitte og at Kisse oplyser det til Gitte. 
 
2. Økonomi 
Status udsendt pr. 1/8 – alt ser fint ud. Fællesturen i aug. Gav det underskud vi havde regnet med. 
Orelundstævnet er ikke opgjort. FM gav stort overskud, cafeen gik fint i år. 
 
3. Aktiviteter mv. 

 Orelundbanen har fået indlagt vand, nye toiletter, 6 parasoller er indkøb – de bliver ved banen og 
der er opstillet og købt ny skurvogn, der får nye vinduer. Desuden udføres nødvendig el-arbejder i 
begge vogne. 

 Orelundstævnet gik fint og udvalget overvejelser om aflysning kom heldigvis ikke videre. Der var 
mange hjælpere. Evalueringsmøde bliver 1/10. 

 Punktamot 27/9 2015. Dommere er Rikke, Caroline og Jens, Kisse, Ole og Bodil hjælper også.  Kise 
laver program, ridning start kl. 10. Indtjek fra 9.15 (Bodil, Kisse og Ole). Alle tager selv kaffe te med- 
og nogle . 22-24 deltagere –afhængig af indbetaling af eftertilmeldte. Gaver aftalt, Jens køber 9 
poser hestebolsjer. (til de 4 juniorryttere og de 5 bedste årsresultat A- finale for andre. Gitte har 
bestilt 25 sløjfer. 

2015 

 Unn Kroghen kursus i Korinth den 28-29. nov. 2015  og 15-16. jan 2016.  Vi under tilskud, så vores 
medlemmer kan få det for 1600 kr. evt. andre deltagere 2000 kr. Det vil give lidt underskud, men 
det vælger vi for at give et godt tilbud til vores medlemmer. 

 . 

 Klubmøde 24/10 2015– Kisse kan måske ikke deltage, Jens er back-up. 

 Islandshestekongres 25. okt– vi betaler gerne for deltager fra bestyrelsen. 

 Stutteritur  er pt. under planlægning til sidst oktober, først i november. Rikke S har opgaven. 

 Film arrangement. Kisse undersøger om Hördur filmen – cafebiografen har 1. prioritet. 
2016 

 Banko bliver 15. jan  i Vissenbjerg kl. 17.30 i Vissenbjerghallen. Ingen drikkevarer må medbringes. 
60 kr. for hver deltager – det vil give underskud, da vi køber maden til en højere pris og også lejer 
lokaler og køber gaver 

 Generalforsamling 24. febr.– Kisse kontakter Vissenbjerg storkro 

 Adgang til naturen – evt. februar/marts  fx Ringe Bibliotek, Annette Brask vil gerne jf. Caroline 



 Punktamot  : reserveret 30.april, 2. juli og 25. sept. – Caroline resv. Davindebanen 

 Fællestur foråret 2016– Kisse og Ole vil gerne arrangere 

 Et dags i Davinde :resv. 16. april   Rikke S. skaffer dommere, Caroline booker bane 

 FM 3-5. juni 

 Dyrskuet er 10-12. juni 

 Fællestur 27-28 . aug. - evt. Langeland, Kisse kontakter Helle Tofte og evt. en mere 

 Orelundstævnet bliver formodentlig  9-11 . sept 2016 
 
4. Jubilæumsår 2016 – Skeifa 40 år. 

 11. maj  - arrangement i Davinde med aftensmad ala barbecue og evt. indslag. Rikke S. undersøger 
L&M-sang til kl. 18.30. Caroline reserverer banen. Lodtrækning med præmier fx fremmødte 
medlemmer der har betalt rettidigt kontingent (udtrækkes på medlemsnumre). Penge – gavekort 
Hoffmann, Hyldahl, Land og fritid, Højlund Mølle, Gette, Bent Minde, Fyns Rideudstyr.  

 18. juni reserveres til juni arrangement med socialt indhold (Caroline + Jens tænker lidt videre) 

 Dyrskuet 10-13. juni  – Rikke S . kontakter Pernille J.J.  og oplyser, at vi gerne støtter opvisningen og 
måske også vil have et opfølgende møde. De skal lykkes. Gerne med 4-5 topryttere fra Fyn. 

 Særudgave Skeifa-nyt maj 2016 om Skeifa- med gl. billeder mv. Fx også tidl. historie om Dorte J., 
hvis Kisse kan finde den. 

 Idé – blomster til medlemmer der fylder 40 i 2016 
 
5. Skeifa-nyt – deadline var 15/9!  
Indlæg fra Orelund kommer fra Rikke S og Katharina Larsen 
Kisse skriver lidt om jubi-år. 
Caroline om  Unn- kurset 
Rikke S. om stutteritur 
Rikke S. om banko. 
 
Karen Malenes layout 2 vælges for det digitale blad. 
 
6. Eventuelt 
Elsebeth Poulsen har tilbud om juletur 20/2 2016– vi ønsker ikke at støtte økonomisk, men bringer det 
gerne i blad og på hjemmeside, hvis indlæg sendes. Kisse giver besked. 
Rikke S. sender dato for vores arr. 2016 til Lene i Skeifa Svendborg 
 
Til næste møde 4/11 2015 kl. 18.00 ved Kisse (mødet er aftalt flyttet fra Gitte)  

 Gaver til banko 

 Annette B. adgang til naturen 

 Vedtægter DI 

 Skeifa jubilæumsårs – økonomi gaver mv til budget 2016 

 Hjælpere dommer til PM 2016 
 
 
 
 
Ref. Kisse 


