Skeifa Bestyrelsesmøde onsdag 20. juni 2018

Deltagere: Kisse, Karen, Michael, Rikke, Lotte og Lene
Fraværende: Bodil

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat

2.

Regnskab / Økonomi

3.

Nyt fra udvalg

4.

Kommende arrangementer

5.

Fastlæggelse af bestyrelsesmøder i efteråret

6.

Evt

7.

Møde med Alrid-udvalg

Referat godkendt

Økonomi:
Vi afventer tilbud fra Thomas Brooksby, Morud Tømrer på renovering af tårnet på Davindebanen. Tag SKAL
laves/bjælke indækkes.
Tilskudsmulighed måske via Bydelsspulje Odense skal søges inden 1. november 2018. Ved stor investering
bør lejekontrakt for baneområdet fornyes, således at vi kan være/benytte området længere ud i fremtiden.

Udvalg:
Juniorudvalg:
Juniorlejr 1-4 juli 2018 på Orelund. 18 børn er tilmeldt, 2 på venteliste.
Mini-juniorlejr er aflyst pga for få tilmeldinger.
Ann Marie Vestergaard og Lenette har trukket sig fra udvalget. Vi skal bruge mindst 2 til at erstatte disse
pladser.
Forslag: Ungrytterne samles for at undersøge, hvilke arrangementer, som er attraktive fremadrettet for
denne gruppe. - LOTTE

Dyreskueudvalget:

Årets dyrskue er vellykket overstået. Flot show i forbindelse med DI’s jubilæum.
Info med beskrivelse og billeder udsendes i nyhedsmail. KAREN

Kommende arrangementer:
28. juli 2018 - Punktamot – BODIL, MICHAEL, KISSE, OLE, KAREN
25-28 august 2018 - Weekendtur hos Kisse og Ole
15. september 2018 - Kratluskerstævne 15. september 2018
06. oktober 2018 – Et-dagsstævne Davinde.

Næste møde afholdes 31. juli hos Kisse

Evt.

Møde med Alrid-udvalg – fremmødt var Rikke Lykke Kallesen, Heidi Staal og Thomas Andersen
Der er 7 medlemmer i udvalget + evt. Sophie Kiskov
Udvalget ønsker retningslinjer i forbindelse med arrangementer/stævner, som de ønsker af afholde.
Hvem gør hvad.
Bestyrelsen ønsker følgende:
Banerne SKAL bookes via bestyrelsen.
Aftaler sendes til bestyrelsen på skrift.
Der skal forelægge budget til alle arrangementer
Der skal afleveres regnskab senest 14 dage efter afholdelse af arrangement
Budget forslag sendes til udvalget som guideline
Ved aflysning af arrangementer, skal bestyrelsen informeres før aflysningen meldes ud

