
Bestyrelsesmøde i Skeifa, onsdag d. 22. oktober 2013 

 

 

Deltagere: Kisse Leth, Caroline Thrane, Jens Rasmussen, Rikke Sølvberg, Pia Meulengracht, Gitte 

L. R. Jensen 

 

Afbud: Tonny Handberg, Mette Zoega 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra sidst 

2. Økonomi 

3. Punkter til beslutning og orientering 

 Skeifa Nyt og Nyhedsmail 

 Status på konvertering af hjemmesiden  

 DI-generalforsamling 

 Generalforsamling – videre planlægning 

 Ryttergymnastik /- yoga – accept og vurdering af tilskud fra Skeifa 

4. Evt. 

 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidst 

Til dels godkendt – mangler at rette datoen for banko og slette bemærkningen om Skeifa 

Svendborgs tilgang af medlemmer. 

 

2. Økonomi 

Intet at bemærke, ser godt ud. 

 

3. Punkter til beslutning og orientering 

 Skeifa Nyt og Nyhedsmail 

Se forrige referat + Ruth H. Madsen finder en ny forfatter til Staffeten 

  OBS ! Husk d. 10. november 2013 er deadline for næste Skeifa Nyt.  

 

Nyhedsmailen:  

Henvisning til arrangementer, Tarok-filmen, ture i Langesø skoven, DI-general 

forsamling, Skeifa’s generalforsamling d. 9. februar 2014 samt Skeifa Svendborgs 

generalforsamling d. 22. januar 2014. 

 

 Status på konvertering af hjemmesiden  

Det går planmæssigt. Konverteringen er ved at være gennemført. Dog skal vi 

forvente løbende rettelser på siden 

 

 DI-generalforsamling 

Foregår d. 16. november på Dalum Landbrugsskole hal. Intet nyt og flere og flere 

tilmeldinger. 

På næste bestyrelsesmøde skal det drøftes hvad vi vil stemme til forslagene. 

 

 



 

 Generalforsamling- videre planlægning 

Tingkærskolen (Birkum) bookes fra kl. 11.00 

 

 Ryttergymnastik /- yoga – accept og vurdering af tilskud fra Skeifa 

Planlægges, aflyses dog ved lille tilmelding. Der reklameres for arrangementet.  

 

4. Evt. 

Skurvognene på Orelund er faldefærdige. Indkøb af brugte/nye vogne sættes på næste års 

budget. 

 

Diskuterede muligheden for ekstra tilbud ved Drive-in, f.eks. vejl. Vedr. sadler, bid, noget 

om hove osv. 

 

 

 

Næste møde er d. 14. november 2013 hos Mette. 

 

 

 

 

 

Fællesmøde – d. 22. oktober kl. 19 også hos Caroline 

 

 

Deltagere: Kisse Leth, Caroline Thrane, Jens Rasmussen, Rikke Sølvberg, Lene Nielsen, Pia 

Meulengracht, Annette Stender, Gitte L. R. Jensen 

 

Afbud: Tonny Handberg, Mette Zoega, Kristina Holst Hansen, Katharina Kjerulff 

 

Dagsorden 

 Store Bededagsstævne 

 Evaluering af året der er gået 

 Evt. ændring af tidspunkt for fællesmøde næste gang 

 Samarbejde om fællesarrangementer 

 Klubånd/fællesskab – hvad gør vi? 

 Evt. 

 

 

 Store Bededagsstævne 

Stævnet er et jysk/fynsk fællesstævne. Skeifa har ikke været så aktiv de sidste par år, 

bortset fra et par enkelte medlemmer som bl.a. Villy. Villy deltager ikke i mødet om 

stævnet i 2014 men står for de 3 baner og sørger for hjælpere. 

 

 Evaluering af året der er gået 

Samarbejdet har ikke været som forventet. Formændenes samarbejde har heller ikke 

været som forventet. Og alligevel er året gået godt. 



I det kommende år skal vi arbejde på at øge samarbejdet og sørge for at hindre 

sammenfald af arrangementer. Ligesom vi skal sikre at nyhedsmailen gælder for hele 

Skeifa. 

 

 Evt. ændring af tidspunkt for fællesmøde næste gang 

Efter diskussion frem og tilbage blev konklusionen at tidspunktet for fællesmødet er 

fint. Mødets formål skal være evaluering og ide udveksling. 

 

 Samarbejde om fællesarrangementer 

- Tølt harmoni 

- Mere fokus på dyrskue – det er her vi præsentere den Islandske hest for den 

brede befolkning 

- Evt. sammenlægge aktivitetsudvalgene for at øge samarbejdet eller invitere til en 

fælles aften til ide generering  

- Evt. invitere nye medlemmer til arrangement i lokalområde samt snak om der 

mangler noget. 

- Evt. lave klinik hvor nogle undervises og andre lytter og lærer. 

 

 

 Klubånd/fællesskab – hvad gør vi? 

Vi skal gøre noget mere for den brede medlems skare f.eks. kone- /mande tølt osv. 

Ved arrangementer skal vi gribe fat i de nye medlemmer og prøve at få dem ind i 

”kredsen”.  

Vi overvejer om medlemslisterne skal sendes ud til alle. 

 

 Evt. 

Påskefrokost for de to nye bestyrelser. Efter generalforsamlingerne beslutter de nye 

bestyrelser hvor og hvornår frokosten skal afholdes. 

 

 

 

Referent: Gitte L.R. Jensen 


