
Bestyrelsesmøde, Skeifa, 9. maj 2018 

Tilstede: Rikke, Kisse, Bodil, Karen og Lotte (referent). 
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Godkendelse af referat 

Referat godkendt. 

Økonomi 

Økonomien ser fint ud.  

 

Tårnet ved Davindebanen er fugtskadet i slem grad. Tarup-Davinde I/S har foreløbig indhentet ét tilbud på 

reparation. Tilbuddet lyder på 258.250 kr.  

Kisse og Rikke kontakter Tarup-Davinde I/S for at overveje diverse muligheder – herunder muligheden for 

at lade underhuset består til opbevaring og anskaffelse af en skurvogn til sekretariatsfunktion.  

Der indkøbes ITudstyr, så stævneresultater fremover kører via Icetest. Systemet tages i brug første gang 

ved Fyns Mesterskaberne 1.-3.juni 2018. 

Udgift til ITudstyr: 3-4000 kr. Der er for 2018 afsat 8000 kr. til IT. 

Nyt fra udvalg 

Dyreskueudvalg 

Det er endnu usikkert om arrangementet gennemføres pga. Herbes.  

Fyns Mesterskab 

Planlægningen er i fuld gang. 

Juniorudvalg 

Minijuniorlejr er slået op på Sporti. Der sendes nyhedsmail om minijuniorlejr til alle juniorer. 

Undervisningsudvalg 

Rikke arbejder videre med undervisningsudvalget om undervisningsforløb med Dennis Hedebo og Christian 

Tofte. Rikke hører om udvalget har andre ideer til undervisningstilbud. 



Turudvalg 

Turudvalget er kommet godt fra start. Kisse følger op i forhold til at få ture annonceret i kalenderen på 

skeifa.dk 

Weekendtur i august er ikke planlagt. Der spørges ud i nyhedsmail og nogle vil stå for at arrangere en tur 

på Fyn. 

Hjemmeside og nyhedsmail 

Lotte har fået adgang til at redigere hjemmesiden og vil stå for opdateringerne sammen med Line. 

Need to know information udsendes til medlemmer som nyhedsmail, mens Skeifas Facebookside bruges til 

Nice to know information. 

Forårs- og sommeraktiviteter, herunder bestemmelse om evt. ny dato 

for etdags-stævne og kratluskerstævne 

Kratluskerstævne: Mulighed for afholdelse 15. september eller 23. september undersøges nærmere. 

Etdags-stævne: Mulighed for afholdelse 6. oktober undersøges nærmere. 

Punktamót 25. maj forventes gennemført og planlægningen er i gang. 

Svar på forespørgsel fra Dyreskuet  

Skeifa står selv for ærespræmier til islænder-udstillere. 

Vedligeholdelse af tårnet i Davinde 

Punktet blev behandlet under punkt 2 Økonomi. 

Hvordan forholder vi os ved sygdomstilfælde 

Skeifa følger officielle vejledninger og retningslinjer fra Seges, DI og DRF.  

Medlemmer informeres via nyhedsmail. 

Evt. 

Orientering fra Sydjysk klubmøde 3. maj 2018 

Karen repræsenterede Skeifa ved mødet.  

Drøftelse af Herpes-situationen. 

Mulighed for lokalt at bakke op om DIs naturspor, herunder brug af Natur-sti koordinator. Vi forsøger at 

formidle kontakt mellem lokale fynske kræfter og DIs Natur-sti koordinator. 

Opfordring til lokalt at markere DIs 50 års jubilæum. Skeifa har ikke planlagt særlige DI 50 års 

jubilæumsaktiviteter. 



Næste bestyrelsesmøde 

Onsdag den 20. juni kl. 17 hos Lotte, Flintholmvænget 16, 5230 Odense M. 

 


