
Bestyrelsesmøde i Skeifa 

Mandag d. 22. april 2013 
 

Dagsorden. 

 

1. Godkendelse af referat fra sidst 

2. Økonomi 

3. Punkter til beslutning 

- En dags stævne – alt er på skinner? 

- Evaluering øvestævne 

4. Orientering 

- SkeifaNyt 

- Ordensregler og aftaler vedr. Davindebanen 

- Nyt fra udvalgene 

- Drive-in 

- Efterårets arrangementer 

- Opfølgning på visionsarbejdet – hvad skal vi gøre? 

5. Evt. 

 

Deltagere:  

Caroline, Jens, Rikke, Pia, Kisse, Mette, Jens og  Gitte  

Afbud: Tonny  

 

 

Referent: Gitte Rokkedal Jensen 

 

 

Ad.1. 

Referatet godkendt. 

 

Ad.2 

Pt. mangler vi ca. 80 indbetalinger til kontingentet. Dem der ikke indbetaler inden længe bliver 

meldt ud. 

 

Ad.3 

- Alt er booket, 11 flere tilmeldt end sidste år. 



Fredag aften før stævnet gøres det klart der kan lade sige gøre. Vi har nu de hjælpere der 

er brug for. 

 

- Øvestævnet på Orelund og Tankefuldbanen (Svendborg) 

Fine stævner med  mange tilskuer. 

Der var problemer med en stresset hest, den havde brug for mere tid. Til næste stævne 

kan man få mere tid ved merbetaling, mulighed for dem med stressede heste så de får en 

god oplevelse af stævnerne. 

 

 

Ad.4 

SkeifaNyt :  

Deadline 10 maj 2013. Ved planlægning af deltagelse i stævner bør man holde sig orienteret via 

Skeifa kalenderen – ikke via Sporti da nogle stævner bliver offentliggjort sent. 

Mangler lidt historier. Får en om et indendørsstævne og lidt fra endagsstævnet incl. 

Stemningsbilleder. Endelig skriver Ruth lidt om hendes oplevelser med heste. 

Vi synes at der skal et lille indlæg om Alrid ind i bladet – Gitte spørger om udvalget vil skrive lidt. 

 

Ordensregler og aftaler vedr. Davindebanen: 

Der har været en uheldig oplevelse vedr . brugen af Davindebanen, hvad gør vi ? 

Vi har været i dialog med sekretariatet for Tarup/Davinde og har diskuteret muligheden for 

oprettelsen af en kalender. Intet er besluttet, der arbejdes på en løsning. 

Desuden skal vi have afklaret brugen af banen og hvordan vi sikre at vi alle (heste, hunde og 

fritidsfolk) kan bruge området uden at komme i konflikt med hinanden. Vores kontrakt kigges 

igennem. 

 

Nyt fra udvalgene: 

Alrid: Der er kommet nye Alrid regler i april. På det sidste møde blev sommerens arrangementer 

planlagt. Alle undervisere skal høres inden de endelige datoer meldes ud. 

 

Orelundbanen: Der holdes møde d. 23. april. Jens køber spring til banen. Banen bliver ofte brugt til 

undervisning. 

 

Dyrskueudvalget: Der er ca. 10 udstillingsheste og ca. 20 tilmeldte heste til opvisningen. Temaet er 

”turister der kommer til Island og ender med at tage alle hestene med hjem”. Til galla er der 

planlagt ” Præriens skrappe drenge”. 

 

Naturudvalget: holder møde onsdag d. 24. april 2013. 

 

Drive-in: 

Tonny har styr på alt vedr. drive-in 

 

Efterårets arrangementer: 

 Alvsforedrag af Rolf Olsen 

 Evt. fra unghest til ridehest med Maja Caspersen (der bliver lagt en føler ud på 

facebook) 

 Evt. Stutteri tur til Nord Tyskland til efteråret. 



 Evt. fællestur til Istølt 

 

Opfølgning på visionsarbejdet – hvad skal vi gøre?: 

Diskussion om der skal holdes en ”klubfest”. Rikke og Gitte er det foreløbige fest udvalg og skal 

kigge på økonomien, hvor det kan være, hvordan osv – skal være klart til næste møde. 

 

Ad.5 

Ved klubmødet i Dansk Islænderforening deltog 5-6 klubber. Det var en hyggelig og positiv dag. På 

mødet blev DI’s tanker forelagt og hvorfor møderne bliver holdt som de bliver i år (delt i øst og 

vest). Fortalte om muligheden for at søge penge. Desuden vil DI gerne vide hvad vi gerne vil bruge 

dem til. Endelig fortalte de enkelte klubber lidt om sig selv 

 

Skeifa Svendborg kommer med en ny hjemmeside. 

 

Det er ofte svært at få hjælpere til diverse arrangementer. Snak om hvordan vi medlemmerne 

motiveret. Kort snak om det vil være muligt med teams der står klar til diverse arrangementer. 

Måske lave et stævneudvalg. 

 

Der er stor efterspørgsel efter en-dags stævner. 

 

OBS!! Næste møde er hos Caroline 


