
Bestyrelsesmøde i Skeifa tirsdag den 28. januar 2014 kl. 17 – 20 hos Rikke. 
Tilstede: Pia, Caroline, Mette, Rikke, Kisse og Jens. 
Afbud:    Tonny og Gitte. 

Referent: Jens 

 
Godkendelse af referat fra sidst. Godkendt. 
 
Økonomi. a. regnskabet godkendt. 

b. budgettet godkendt med enkelte rettelser m.h.t. juniorarrangement og 
klubåndsarrangement. 

 
Punkter til orientering og evt. beslutning. 

a. Generalforsamling. Jens har blandet 2 skoler sammen så vi mangler et sted at 
være. Kisse kontakter Vissenbjerg Hallen og Skallebølle skytteforening onsdag. 
Der er pt 11 tilmeldte til spisning udover bestyrelsen. Alice Krupa vil gerne være 
referent, vi prøver at få Dorthe Mastrup til dirigent. 
b. Ansøgning om tilskud til juniorlejren til Island. Vi bevilliger 5000 kr. hvilket 
kun er en lille forøgelse af budgettet til juniorarbejdet. Til gengæld forventer vi 
nogle omfattende reportager fra turen og fra FM. Vi drøfter med Dorthe Mastrup. 
c. Drive in på Davinde banen. Jens kontakter Kristina for at få de endelige 
detaljer på skrift. Starter til april efter samme koncept som tidligere år. 
d. Evaluering af banko. Alle var begejstrede. Rikke og Jens planlægger igen og 
starter planlægning og uddelegering af opgaver endnu tidligere. Kisse og Ole står 
for maden og Rikke booker hallen til fredag den 16/1 2015 med den 23/1 som 
reservedato.  
e. Endags stævne. Mette, Kisse og Rikke arbejder videre, vi har 4 dommere og 
skal ikke have flere. Anette Henner hjælper i sekretariatet og Rikke speaker. 
f. Bankkonti. Vi skifter bank. Konto opsagt i Sparekassen Faaborg jf. 
mailbeslutning, da der ikke er særlig renteindtægt og nu bliver krav om gebyr for 
adgang til netbank mv . Vi binder ikke vores midler for at få høj rente. Til 
gengæld arbejder Kisse på at få 0,5 % på driftskontoen.  

 
Evt.  Intet. Næste møde aftales på generalforsamlingen med den nyvalgte bestyrelse. 

Emner til nyhedsmail skal sendes til Kisse senest 30/1 – Caroline afklarer tekst 
om rytteryoga – Pia sender hvis der skal noget med fra Skeifa-Svendborg. Jens 
giver besked til Lene Broen om at sende evt. tekst om ledige pladser til kursus. 

  

 


