
Referat fra Skeifa’s bestyrelsesmøde d. 24. marts 2014. 

Deltagere: Kisse, Caroline, Jens, Rikke S., Gitte 

Afbud: Bodil, Rikke K., Lene 

 

1.Godkendelse af referat 

Ok – på denne dagsorden mangler opfølgning på dyrskue samt adgang til naturen 

 

2. Økonomi 

Ok – der købes kabler til Davinde efter tyveri. 

 

3. Hjemmesiden (hvordan får vi opdateret med alle referaterne?) 

Referaterne bliver lagt ind hurtigst muligt af Jens og Caroline. Fremover skal referaterne ligge på 

hjemmesiden inden 14 dage. Referent har 1 uge til at skrive referat og resten af bestyrelsen har 3 dage til at 

komme med rettelser. 

 

4. Mødedatoer for resten af året 

d. 13. maj kl. 17.30 hos Caroline 

d. 21. juni kl.13 hos Jens (med mad) 

resten af datoerne for året fastlægges på juni-mødet. 

 

5.Plan for overgang fra SkeifaNyt til Nyhedsbreve/elektronisk version fra 2016 jf. drøftelsen på 

generalforsamlingen. 

SkeifaNyt bliver elektronisk i nær fremtid og vil udkomme hyppigere samt have mere karakter af et 

nyhedsbrev efter medlemmernes ønske på generalforsamlingen. Medlemmerne kan printe dem ud der. I 

næste Skeifa blad bliver der et indlæg hvor medlemmerne kan komme med indput. Karen Malene bliver 

inviteret til næste møde. Rikke K. bliver bedt om at lave et oplæg om hvordan vi går fra papir Skeifa til 

elektronisk klubblad. 

 

 6. Drive-In (Kristian kan ikke da han er fuldstændig booket op, så vi skal finde en anden) 



Bestyrelsen dropper drive-in indtil medlemmerne efterspørger det. Sidste år deltog der mellem 1-2 pr gang. 

Weekend kurser blev diskuteret. Underviser kan være Eyjolfur evt. d. 1 og 2. maj hvor Davindebanen er 

ledig. Caroline kontakter ham. Unn Kroghen undersøges også. 

 

7. Henvendelse fra medlem om mere info om banerne og hvordan vi samarbejder med de andre brugere 

(hundeklubben fylder det hele alle lørdag formiddage til april, og hvordan kommunikerer vi sammen med 

resten om området?) 

Hundeklubben må gerne være der, men de skal holde sig fra Skeifa’s baner. Når banerne er optaget, står 

det i Skeifa’s kalender hvis vi ved at banerne er optaget. Får vi intet at vide, skriver vi ikke noget i 

kalenderen. Info om Tankefuldbanen kan ses på Skeifa Svendborg’s hjemmeside. 

 

8. Forårets aktiviteter - er vi på sporet med Et dagsstævne, punktamót (findes reglerne et sted, så jeg kan 

lægge dem på hjemmesiden?, Marianne Flormann) 

Et dagsstævne: 

Rikke S. henter pc’er og printer og kører dem ned til Anette Henner.  

Der er sket en fejl på Sporti, så der er kun 20 der er tilmeldt, men der burde have været 25. Dem der er på 

venteliste kommer på. Pt. 39 tilmeldte. Tjeklisten og tidsplanen for et dagsstævne, blev gennemgået. 

Punktamót (9.maj): Kisse kigger på økonomi og sender rundt. Der er bestilt præmier. Gitte bestiller X antal 

rosetter. Vinder ved stævne får lille gave. Til det sidste stævne kåres de endelige vindere og der gives 

præmie og rosetter. 

Marianne Flormann: er aflyst.  

 

9. Hint om at der pt er en interessant journalist på TV2Fyn, som kan lægge et godt ord ind omkring vores 

aktiviteter til indslag på TV2Fyn (vi arbejder på at få dem til at komme til FEIF kåringen i Odense i juli, 

men hvad med Marianne Floorman - hun er jo en kendis, som kan trække lidt interesse, punktamót - skal 

vi ikke få dem til at komme og filme der?) 

Vi prøver at kontakte dem og høre om de vil lave et indslag om f.eks. Fynsmesterskabet. Jens kontakter 

Runa Ammitzbøll Flügge. 

 

10. Referat fra Klubmøde 

Der er umiddelbart fint samarbejde mellem klubberne. Der er lidt problemer med ”sorte klubber”. Sorte 

klubber er ikke organiseret under DI. 



Anbefalede at klubber samarbejder endnu mere da flere forårs arrangementer der er aflyst. 

Der sendes en DVD ud om VM til alle klubber som kan anvendes til en filmaften. 

Fællesridningen til VM kan alle melde sig på. Der findes tre ture, der er sørget for alt. Kisse skriver i 

nyhedsmailen om denne mulighed. 

DI betaler i år ikke hvis der benyttes musik til stævner. 

Der kommer nye indberetningsskemaer ved stævner – dommerne skal evaluere inden de forlader stævner. 

Der arbejdes på en junior cup i efteråret. 

 

11. Rosetter, punktamót  

– se pkt.8 

 

12. Evt. 

Adgang til naturen – udskydes til efteråret. 

Opfølgning på dyrskuet – vi ved intet og ved ikke om der er et opvisningsstævne. Vi henviser tilmelding til 

Laura Nielsen 

 

13. Punkter til kommende møde. 

Adgang til naturen. 

Træf i august i Davinde 

 

 

Referat: Gitte 


