
Bestyrelsesmøde d. 22. september 2016 

 

Tilstede: Kisse Leth, Caroline Thrane, Jens Syrach, Rikke Kallesen, Michael Krag-Schmidt 

og Rikke Sølvberg (referent)  

 

Afbud: Bodil Jeppesen 

 

 

1. Nyt om hjemmesiden, - Line Hansen og Anette Henner tilstede under dette punkt.  

Line fremlagde første udkast af den nye hjemmesiden, som er meget flot.  

 

- Det blev aftalt at hvert bestyrelsesmedlem skal sende et billed af dem selv til Line 

inden fredag d. 30. september, som skal bruges under præsentation af vores 

bestyrelse på den nye hjemmeside.  

- Referater fra møder scannes ind og sendes til Anette Henner (Kisse) 

- Bestyrelsen kom med input og idéer  

- Caroline printer kalenderen for 2016 fra den gamle hjemmeside ud, - til brug ved 

generalforsamlingen. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidst 

 

3. Økonomi 

 

- Mangler stadigvæk regnskab fra Dyrskue og juniorlejr. Kisse rykker dyrskueudvalget 

og Rikke K. juniorudvalget. 

- Davindebanen. Kurt Johansen har kontaktet Kisse, da der mangler ny 

belægning/stenmel, - der er begyndt at komme sten op igennem det nuværende 

belægning. Kisse kontakter Villy og Kurt, for at lave en aftale om indhentning af 

tilbud. Michael vil også undersøge priser. 

 

4. Nyt fra udvalgene 

 

- Møde i juniorudvalget i næste uge om planlægning af vinterarrangementer. 

- Orelund stævneudvalg. Flere fra udvalget har trukket sig efter mange års godt 

arbejde. Der efterlyses nye til udvalget. Rikke S skriver en tekst til hjemmesiden i 

foråret.  

- Davindebanen mangler ny belægning (se længere oppe) 

- Orelund banen. Der var snak om det ene hjørne på banen, hvor der tit står vand efter 

regnvejr. Michael kom med et forslag om drænrør, slanger og riste. Michael og Jens 

tager en snak med Claus Jacobsen 

- Alrid træningsstævne, - der er tvivl om selve opsætningen og planlægningen 

stemmer overens med DÍ s regler, og der bør derfor tjekkes op dette hos DI. 

Bestyrelsen ønsker også at se et budget for træningsstævnet. Der er sendt en 

reminder til udvalget, om at der ikke må placeres, rangeres og uddeles præmier ved 

træningsstævner.  

 

 

 



5. Efterårets arrangementer 

5.1. Banko, aftalt til lørdag d. 21. januar 2017. Ny ide i støbeskeen med banko 

sidst på eftermiddagen, efterfulgt af mad og underholdning.   

                                                        

- Rikke S tager kontakt til Vissenbjerg hallen om leje af hal. 

- Jens og Rikke S ansvarlig for sponsorgaver 

- Til næste møde: brainstorm om forslag til underholdning 

 

5.2. Foredragsrække om skoning, beskæring og bevægelser med Kasper 

Brøndel. Caroline laver budget og opsætning på Sporti, - Kasper har selv lavet 

oplægget.  

 

5.3. Film og Brunch, til dato er der 41 tilmeldte. Reminder i nyhedsmail (Kisse) og 

på hjemmesiden og facebook (Caroline) 

 

 

6. Generalforsamling 2017, dato fastsat til torsdag d. 23. februar kl. 18-22.  

- Kisse tager kontakt til Vissenbjerg Storkro om leje 

- Jytte Brejnholt har tilbudt at skrive en artikel om ”vigtigheden af i at møde op til 

generalforsamlingen” 

 

7. Kalender forår 2017  

- Tages op på næste møde, med de faste arrangementer samt brainstorm med nye 

tiltag/ideer  

 

8. Hjælper fest/middag  

Efter sidste klubmøde, hvor en anden lokalklub (har glemt navnet på klubben) fortalte om 

deres gode erfaring med at holde hjælperfest/hjælpermiddag for de medlemmer, som 

har ydet en stor indsats, kom der et forslag om, at vi prøver at gøre det samme i Skeifa.  

Vi har derfor lagt i støbeskeen at afholde en julefrokost for udvalg, bestyrelse og de, som 

har gjort en stor og ekstra indsats i 2016.  

 

Caroline laver en side i Google Docs, hvor vi har 14 dage til at skrive de op, som skal 

inviteres med. Det er endnu ikke fastsat, om arrangementet gennemføres, - vi er bange 

for at glemme nogle. Men er også enige om, at ”dem som ikke vover, intet vinder”  

 

Dato er d. 30. november i Fjelsted Skovkro- Jens tager kontakt, hvis vi beslutter at 

gennemføre arrangementet. Rikke S laver indbydelse. 

 

9. Evt.  

 

9.1.1. Efter snak omkring indlæg på Skeifa´s facebook side, blev det besluttet, at 

der åbnes, så alle undervisningstilbud er tilladte på siden, - de skal være 

relateret til vores medlemmer.  

 

9.1.2. Vi skal i bestyrelsen bliver bedre til at følge op på vores punkter. Caroline og 

Jens gennemgår gamle referater for ”glemte” punkter til næste møde. 

 



9.1.3. Klub komitéen har inviteret til klubmøde i Vissenbjerg d. 1. oktober. Jens 

deltager 

 

 

 


