
Skeifa’s bestyrelsesmøde søndag 11. marts 2018 

Tilstede: Rikke S, Kisse, Michael, Bodil, Karen, Lotte og Lene 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat 

2. Økonomi 

3. Konstitution af bestyrelsen 

4. Nyt fra udvalg 

5. Forårsaktiviteter 

6. Evt. 

Referat godkendt 

 

Økonomi: 

Banko tages op til overvejelse inden næste gang (med eller uden spisning). Deltagere betaler fuld beløb for 
mad – eller arrangementet laves uden fælles middag 

Vedtægterne er ændret og formand får kig-adgang til bank/regnskaber 

 

Konstitution: 

Formand: Rikke 

Næstformand: Bodil 

Kasserer: Kisse 

Sekretær: Lene 

 

Udvalg: 

Alridudvalget:  

Forårsstævne i Davinde aflyst på grund af jagt/skydearrangement tæt på og rykket til næste år 

Vi arbejder videre med kommissorie for udvalgene. Bestyrelsen er enige om, at vidtgående beslutninger 
vedrørende aflysninger af arrangementer, skal ske efter orientering og godkendelse af bestyrelsen 

Forslag: Der skal forligge budget for arrangementer inden det lægges på Sporti 

Juniorudvalget: 

Mini-lejr for de 8 til 10 årige på Davindebanen i weekenden 9-10. juni. 



Der er ønske om forsættelse af undervisningsforløb (som hos Mie) – evt. med Caroline Grønbæk eller Lene 
Risager på Davindebanen. Udsendes på nyhedsmail. 

Lotte indgår i juniorudvalg og vil stå for planlægning af arrangementer for ungrytterne 

Ungrytterne ønsker arrangementer for denne målgruppe – en forårs- og en efterårsweekend 

FM-udvalget: 

Junior-klasser 4.5/T.7 som noget nyt med særskilte finaler. 

Router/netadgang til tårnet i Davinde, idet ny Icetest (IcetestNG) kræver netafgang. 

Orelundudvalget:  

Jagten er gået ind på en toiletvogn – budget 50.000 

Dyrskueudvalget:  

Præmier er bestilt. Info udsendes i Nyhedsmail. Tilmelding hvornår? 

Undervisningsudvalget: 

Intet nyt – stadig kun én, som har meldt sig som interesseret i at deltage 

 

Forårsaktiviteter:  

Stutteritur er udskudt til marts 2019 

Kratluskerstævne 5. maj: møde om stævnet 12APR18 med dommerne Ole Søgård, Trine Winter, Lene 
Risager og Caroline Grønbæk. Nyhedsbrev med opfordring til at flere melder sig til stævnet. Der oplyses, at 
det blot kræves, at hesten for at deltage, skal være vacc. indenfor det seneste år. 

1-dagsstævnet 27. april: Dommere er bestilt. Oplæg om hjælpere ligges på Facebook midt/slut marts. 

Punktamót 25. maj: Bestyrelsen møder op som hjælpere 

 

Evt.  

Tarup-Davinde – Grusgravens dag. Kisse efterlyser, om nogle af de lokale medlemmer i området har 
mulighed for at deltage – og ellers må vi meddele, at vi grundet andre arrangementer desværre ikke har 
mulighed for at deltage i år.  

Årshjul – benyttes fremover som forberedelse til fremtidige møder 

Lotte overtager administratorposten på Skeifa-gruppen på Facebook. 

 

Næste møde: 9. maj kl. 17.00 hos Bodil og Michael. Søbovej 4, 5672 Broby 

 

 


