
Referat fra bestyrelsesmøde i Skeifa , tirsdag d. 26. august 2014  
 

 

Deltagere: Rikke Kallesen, Bodil Jeppesen, Kisse Leth, Jens Rasmussen, Rikke Sølvberg, Pia 

Meulengracht, Caroline Thrane 

 

Afbud: Gitte L. R. Jensen    

 

Referent: Kisse 

 

1. Bemærkninger til referat fra møde 24. juni 2014 

Disse rettelser skal ændres før referatet er godkendt.  

Pkt. 1: Afbud Pia M – og Caroline deltog i mødet. Hele dyrskueudvalget har trukket sig fra 

arbejdet. 

Pkt. 3: hele dyrskueudvalget har trukket sig. Juniorarb. – aktion er Rikke K, alrid : der 

samarbejdes evt. med trek-folk og jagtryttere. 

  

2. Økonomi 

Flere har meldt sig ind/genindmeldt sig bl.a. pgra. Orelundstævnet. Alt ser fint ud, bestyrelsens 

posten overskrides muligvis lidt. Orelundbaneudvalget er ikke nået videre med ny skurvogn pt. 

Kisse drøfter økonomi med Davindebaneudvalget.   Ide om startbokse i Davinde . Orelund 

ønsker evt. nedgravet et kablet til strømforsynlig til telt for cafeteria. Vi aftalte, at priser skulle 

undersøges nærmere inden investering og at der til Orelundstævnet 2014 kan lejes et kabel, og 

at udgiften hertil kontores under banen – altså ikke en stævneudgift. 

Bestyrelsen har givet tilsagn om underskudsgaranti på max. 750 kr. til foredrag 8. oktober, der 

afholdes sammen med Laxi.(Getter er arrangør) 

  

3. Fælles Skeifa camp og siddepladser til WM. 

Der er allerede nu ønske om fælles camp for tilskuere og pladser tæt på hinanden eller i den 

danske afdeling. Enighed om at WM komiteen bør kontaktes eller at det kunne være et emne til 

kommende klubmøde. Men hvem tager sig af det videre. Skeifa skal umiddelbart ikke betale for 

noget/booke noget, som vi ikke er sikre på bliver løst. Vi afventer foreløbig evaluering af NM. 

 

4. Retningslinjer-Rammer for udvalgenes egenbestemmelse 

Orelundudvalget har drøftet emnet. Bestyrelsen er enige om, at vores større traditionelle 

arrangementer ikke skal ændres væsentlig uden forudgående dialog med bestyrelsen. Udvalgene 

har stor selvbestemmelser og næsten alt er uddelegeret. Bestyrelsen kan altid kontaktes og 

bestyrelsesrepræsentanten kan også bringe emner videre til bestyrelsen. Ved økonomisk 

risici/konsekvenser er det en selvfølge at bestyrelsen bliver informeret/kontaktet. 

 

5. Efterårets program 

Punktarmót 27. september 

Kisse ansvarlig pt. , Bodil, Gitte og Jens på dagen. Jens evt. sandwich og megafon, Bodil sender 

noter om afviklingen i foråret. Evt. juniorklasse – antal sløjfer overvejes. Deltagergebyr 50 kr + 

sandwich, øl og vand kan købes. 

 

Foredrag – lov om hestehold 10 nov. 

Kisse har kontakt og lavet aftaler. Enige om et rimeligt deltagergebyr. Sted Vissenbjerg. 



 

Arrangement for korpsånd – 20000 kr er afsat i budget 2014. 

Ideer:  refleksveste med tekst, sejltur, udflugt – Hallmas, orangutang bane……… 

 

Vi skal ALLE i tænkeboks og sende ideer til Caroline senest den 24. september 

 

 

6. Generalforsamling 2015 

17 eller 18 febr passer. Steder Vissenbjerghal, Dalumhal . Vi køber maden mv. (gryderet) 

Til næste møde undersøger Kisse priser i Vissenbjerg og Jens det samme for Dalumhallen. 

Så vender vi det i næste møde. 

 

Husk forslag om ændring af vedtægter (elektronisk indkaldelse og del af § 8 flyttes til § 7) 

 

7. Tidsskriftstøtte 
Muligheden er bortfaldet – udgiften til porto vil så stige med 2500 kr./år 

 

8. Eventuelt  
 Vi prøver stadig at have mail-disciplin. 

 Orelundstævne bliver 14-15. sept. 2015 

 Et dagsstævne 18. april 2015- D-stævne,  Rikke skaffer dommere. Caroline reserveres banen 

 DI efterlyser  emner til klubmødet den 25. oktober- emner skal sendes inden 10. september 

 DI afholder måske hestekongres den 26. oktober på Fyn  

 23. sept holdes evalueringsmøde for en samlet tilbagemelding til DI-S 

 Forslag til DI generalforsamling at stævneregler ikke kan ændre omfattende uden vedtagelse på 

generalforsamling – hvem kan /vil lave det! 

 Hjemmeside- uddelegering/oplæring opprioriteres (Caroline, Jens , Rikke K) 

 Jens har kontakt til Marianne Flomann om kursus 8-9. maj 2015. Caroline reserveres bane 

 

 

Næste møde d. 1. oktober 2015 kl. 17.30 hos Gitte –og Gitte har sagt JA    


