
Referat fra bestyrelsesmøde i Skeifa d. 31/7 2012  

Til stede: Kisse, Jannie, Jens, Tonny, Caroline og Thomas 

Fraværende: Rikke og Mette 

 

1. Dagsorden godkendt 

2. Referat fra sidst blev godkendt 

 Flag. Der bliver købt to danske + 2 islandske flag. Jannie er ansvarlig. 

3. Økonomi 

 FM gav et overskud på 26000 kr. Pengene går bl.a. til vedligeholdelse af banen. Der 

blev talt om, at en del ryttere finder startgebyr højt. Udenlandske dommere er 

dyre. Der blev foreslået pris pr. klasse, men det vil være svært at budgettere med. 

4. Udvalg 

 Junior:  Juniorlejr været positivt. Allersfordeling mere jævn i år. Hvad skal ske til 

 næste år? Pia og Helle fortsætter ikke. 

 Alrid: Der vil ikke blive arrangeret et Alrid i år. Kisse m.fl. kan ikke magte det.  

Efterlysning i næste blad efter aktive med mål om at arrangere et 

alridstævne. 

 Svendborg: Opvisning på Brahetrolleborg forløb ok. Det var rart folk kunne stille så  

hurtigt op. Jannie efterlyser et ”korps” til sådanne ’spontane’ 

arrangementer. Svendborg-stævnet i september er aflyst. 

 Orelund: Pt. 42 tilmeldte til Orelund-stævnet. 20 juni 2012 blev der konstateret  

kværke på Orelund, hvilket medførte karantæne. Denne bliver ophævet 

11. august. På hjemmeside vil komme en meddelelse om, at 

karantænen ophæves. Skulle der alligevel være tilfælde af kværke, 

aflyses Orelund-stævnet, og man får pengene tilbage. 

5. Hjemmeside. Intet at berette 

6. SkeifaNyt 

 Nyt fra bestyrelsen 

 Visionsdag og ønsker for denne 

 Arrangementer. Vil være en weekendtur hvert år, og bestyrelsen tilstræber ikke at 

arrangere stævne samme weekend. 

7. Beslutningspunkter 

 Tilskud til ryttere, der er på landsholdet. Der er kommet en forespørgsel om rytter, 

der repræsenterer Skeifa, kan få økonomisk støtte, når de skal deltage i fx. NM. 

Bestyrelsen besluttede at give 1000 kr. i støtte pr. rytter. Det drejer sig om Kasper, 

Sys, Stephanie og Kristian. Vi giver støtten, fordi det er flot, at 4 Skeifa ryttere er på 



landsholdet. Det skal anerkendes. For at få støtte skal man dog være bosiddende på 

Fyn og ride for Skeifa. 

 Drive-In 2013: Skal evt. koste 60 kr. For en halv times undervisning. Åge vil gerne stå 

for at arrangere, men Stephanie vil ikke længere undervise. Jens undersøger om 

Kristina Drewsen evt. vil undervise. Der skal laves mere reklame for Drive-In. 

 Arbejde for et undervisningstilbud for stævneryttere (skal koste lidt mere end 

Drive-In). Erfaren stævnerytter til at undervise efterlyses. Undervisningen kan 

kombineres med en dommer. 

 Planlægning af arrangementer 

 Juniorlejr i DI regi. Kan Skeifa arrangere? 

 Visionsdag: Indbydelse i SkeifaNyt → udvikling af klubben 

 Ridemærke: Faste datoer i efteråret, tilmelding via SPORTI.  

 Egeskov Marked efterlyser show med islandske heste. Foregår en onsdag i 

september. Jannie kontakter og takker nej til forespørgslen. 

 Arrangement for nye medlemmer: Ridetur i foråret. Evt. foredrag om Island i 

efteråret. Kisse kontakter Gunnar og Marit. Særlig indbydelse til nye medlemmer.  

 Nyhedsmail. Ingen i denne omgang. 

 Næste møde hos Thomas d. 20 september kl. 17.00 

 

 

 

 

 


