
Referat fra Skeifas bestyrelsesmøde 23. februar 2012 
 

Deltagerere: Caroline, Jens Syrach, Jannie,Rikke, Tonny, Mette Zoega 

Afbud: Thomas   

 

1. Godkendelse af referat 

Godkendt.  

Udkast til referat rundsende efter møde, hvor deltager så melde evt. kommentarer til bage inde ca. 5 

dage. Herefter sendes endeligt rundt, hvis man ikke modtaget et nyt efter 1 uge, er referat gældende. 

 

2. Økonomi 

Gennemgang af resultatopførelse pr. 15/2. Vi fortsætter proceduren med at resultatopgørelsen 

sendes til bestyrelsen et par dage inden det kommende møde, så man har mulighed for at stille 

opklarende spørgsmål. 

Kisse undersøger om der kan laves et tillægsmedlemskab på sporti, som man kun kan vælge, hvis 

man er registeret som Skeifa-medlem. Alternativ skal det fortsætte med kontakt til Kisse, hvis man 

vil ændre sit medlemskab.  

 

3. Konstituering 

Formand- Caroline 

Næstformand- Jens 

Sekretær-Rikke 

Kasserer-Kisse 

 

4. Nyt fra udvalg 

Alridudvalg:  Forløbet er i gang 

Dyrskueudvalg: Møde den 11. marts, ide om at udskrive konkurrence om bedste opvisningstema 

Svendborg: Jannier er genvalgt som formand, der er kommet mange i bestyrelse. Der er nedsat 

aktivitetsudvalg, ungdomsudvalg, sponserudvalg mv. Ungdomsudvalget vil lave samlinger mv for 

unge – der bliver sandsynligvis krav om medlemskab af Skeifa –Svendborg, så der kan søges støtte 

til forløb, stævnedeltagelse mv. Det bliver ikke kun for eliten. 

 

5. Et-dags- stævne 15. april 

Tonny kommer ikke, men vi andre 6 gør – ved ikke med Thomas pt. Opgaverne bemandes. Jens 

helst ikke i sekretariat. Caroline, Kisse og Rikke er tovholdere pt. 

Mette og Jannie skal sikker ride men vil hjælpe så meget som muligt. Rikke samler op i forhold til 

bane/mad personer. Sekretæere/hjælpere må efterlyses i nyhedsmail. 

 

6. Øve stævne dag 31. marts 

Mindst 12 deltagere for gennemførsel. Alice/Karen Malene vil evt. skrive for Ole, alternativ vil 

Caroline. 

 

7. Eventuelt  

Visionsdag: ansvarlige pt. Jens og Jannie. Jannie tager kontakt til DIF for en oplægsholder/- 

inspirator- og opsamlingsperson: Herefter tidspunkt og sted, 6/10 er en mulighed – gerne på 

Tingkærskolen, Birkum. Alle kan deltage – ide om gratis tilmelding via sporti. Der skal nok regnes 

med afholdes fra 9:30 til 16. Endelig dato til næste bestyrelsesmøde. 

 

 



Medlemshåndtering.  

Kisse undersøger om Jannie kan få kigge adgang i sporti og evt. adgang til kun at trække 

medlemmer og sende mails herfra. Alternativ om jk@skeifa.dk kan oprettes som afsender, så 

tekster kan sendes via Kisse/Rikke. 

Alternativ kan Jannie altid bede om en medlemsliste eller Kisse kan sende besked om nye Skeifa-

Sv. medlemmer løbende.  

 

Klubmøde 25. marts på Næsbylundkro Odense 

Deltagere pt. Caroline, Mette, Tonny og Pia M, som Jannie kontakter. 

Inden 1. marts skal de 4 oplyse Kisse om hvilke to seminarer man helt vil deltage i. Kisse tilmelder 

hele banden 

 

Nyhedsmail – medio marts  

Rikke sender reminder til bestyrelsen, når tiden nærmer sig. Rikke udsender mailen 

 

Årshjul :  

Kisse sender til Rikke, der får opgaven med opdatering og herefter rundsendelse til bestyrelsen. 

 

Hjemmeside  

Caroline indkalder til møde, interesserede kan deltage- selvom man evt. ikke bliver en af de 

ansvarlige. 

 

Dato for bestyrelsesmøder i 2012: 21/3 – 2/5 – 11/6 - 14/8 - 20/9 - 29/10 - 29/11 

 

Andet: Jannie efterlyser gode ideer til bane indvielse, der pt. er sat til 12. maj. 

 

 

 

 

 

Foreløbig emner til næste møde 21/3 ved Jens: 

– Udvalgsrepræsentanter 

– Plan for hjemmesiden 

 

 

Ref. Kisse 

mailto:jk@skeifa.dk

