
Bestyrelsesmøde i Skeifa, onsdag d. 25. september 2013 

 

 

Deltagere: Kisse Leth, Caroline Thrane, Jens Rasmussen, Mette Zoega, Rikke Sølvberg, Lene 

Nielsen, Gitte L. R. Jensen 

 

Afbud: Tonny Handberg, Pia Meulengracht 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra sidst 

2. Økonomi 

3. Punkter til beslutning og orientering 

 Skeifa Nyt og Nyhedsmail 

 Vision  

 DI-generalforsamling 

 Skeifas generalforsamling 

 Forberedelse af møde med Skeifa Svendborg 

4. Evt. 

 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidst 

Godkendt 

 

2. Økonomi 

Ser fornuftigt ud.  

 

3. Punkter til beslutning og orientering 

 Skeifa Nyt og Nyhedsmail 

D. 10. november 2013 er deadline for Skeifa Nyt. Der forventes at stå noget i næste 

udgave om det kommende bestyrelsesmøde, stafetten, vision, rytter yoga, 

Orelundstævnet, Banko m. spisning i Salbrovadhallen (18. januar 2014) 

Nyhedsmailen kommer bl.a. til at indholde info om banko i november samt 

avlsdagen med Rolf.  

 

 Vision  

Generelt: Jens og Caroline har gennemgået idekataloget og følgende er kommet 

frem: 

- Vigtigt ikke at sætte mere i gang end vi kan overkomme. 

- Vigtig at nye medlemmer bydes velkommen. 

- Det skal synliggøres hvor meget der rent faktisk er gjort i forhold til visionerne. 

- Vi skal have diskuteret hvordan man fastholder sammenholdet for alle. Der er 

forskellige behov afhængig af hvilken alder man har, evt. tages op på 

fællesmødet. 

 

Jens følger op på ide-kataloget og skriver et indlæg til Skeifa Nyt. 

 

Med udgangspunkt i idekataloget skal der hvert år vælges et fokusområde. 



 

I 2014 sættes der fokus på klubånden. 

- Der skal skabes en klubånd så der kan ske et generationsskifte. Udvalgene skal 

inddrages mere. Det kan evt. udøves ved arrangementer uden hest, for hele 

familien og tilskud til arrangementer. 

 

I 2015 forventes fokus på – sammenhængende ridestier på Fyn. 

 

 

 DI-generalforsamling 

Foregår d. 16. november på Dalum Landbrugsskole hal. Alle medlemmer kan 

deltage og vi håber at så mange som muligt deltager. Der skal indstilles en delegent. 

 

 Skeifas generalforsamling 

Forventer at den bliver afholdt på Tingkærskolen (Birkum) d. 9. februar 2014 og 

starter med fællesspisning fra kl. 12.30-13.30. Selve generalforsamlingen holdes fra 

kl. 13.30 til 16.00. 

Tilmelding skal ske hvis man vil deltage i spisning. 

 

 Forberedelse af møde med Skeifa Svendborg 

Fællesmødet med Skeifa afholdes d. 22. oktober 2013 hos Caroline. Skeifa’s 

bestyrelse begynder kl. 17 og Skeifa Svendborg’s bestyrelse deltager fra kl. 19. 

Skeifa’s bestyrelse møder tidligere for at have et kort bestyrelsesmøde om bl.a. det 

kommende års arrangementer, bl.a. dyrskue (d. 13-14. juni 2014) og Skeifa’s 

endagsstævne (d. 3. maj 2014). 

 

4. Evt. 

Opfølgning af løse punkter fra sidste møde, alle er fuldt til dørs. Mangler dog svar fra 

Davinde vedr. den ødelagte dør. Caroline aftaler møde med John. 

 

Kommende arrangementer: 

d. 20. oktober 2013 kl. 13, fremvisning af travbanen, forventet pris 100,- kr. 

d. 3. eller 8. november 2013, Tarok-film 

 

På næste møde diskuteres forårsarrangementer, f.eks.: 

 En stutteri tur.  

 Ideer til nye tiltag f.eks. drive- indstævner i Davinde på hverdagsaftner, (flet din 

hest, den hest jeg helst selv vil ride og andre tiltag, her sætter kun fantasien grænser) 

 Anderledes stævne ?! 

 

Desuden om vi skal: 

 Evt. booke opgave i NM og VM-regi i fælles Skeifa 

 Fælles aktivitetsudvalg 

 Fælles dommer sekretær  kursus 

 Fællesmøde om ”hvad kan vi gøre for den kommende generation”. 

 

Til klubmødet d. 2. november 2013 på Næsbylund Kro deltager Mette og Rikke fra bestyrelsen. 

 



Julefrokost for bestyrelsen d. 29. november 2013 planlægges af Kisse og Gitte. 

 

Evt. påskefrokost sammen med den nye bestyrelse. 

 

 

Næste møde er d. 22. oktober hos Caroline. 

 

 

Referent: Gitte L.R. Jensen 


