Skeifa Bestyrelsesmøde søndag den 9. september 2018

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

Dagsorden:

1.

Godkendelse af referat
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

økonomi,- herunder tårnet i Davinde (kan også være særskilt punkt)
nyt fra udvalg
efterårs- og forårs aktiviteter
henvendelse fra Peter Gorm om ryttere i Assens kommune
Henvendelse fra Lykke Andersen ang træning af rytterens mindset
Hjemmeside og nyhedsmail
fastlæggelse af resten af årets bestyrelsesmøder og julefrokost
evt. - DI generalforsamling og jubilæumsfest

Referat godkendt. Fremsendes fremadrettet også som PDF-fil.
2. Økonomi:
Davinde:
Tilbud på 123.000/80.000 til renovering af tårnet på Davindebanen.
Tarup/Davinde indstiller til bestyrelsen, at det hele bliver lavet på én gang (døre og udbedring af tag). Tarup
Davinde har forslået, at Skeifa står for alt udvendig vedligeholdelse. Skeifa forslår, at vi står for maling og
rengøring og ikke udskiftning af partier i øvrigt.

3. Udvalg:
Alrid:
Udvalg under udskiftning.
Der mangler hjælpere til stævnet 29. september på Orelundbanen. Der udsendes nyhedsmail herom.

Orelund:
Der skal findes en løsning på opbevaring af springmateriale.
Orelundstævnet overstået med positiv respons på ny toiletvogn samt nye vinduer i skurvogn. Regning
mangler at blive fremsendt.

FM:
Tommy og Marianne stopper med at være ansvarlig for cafeen.
Forslag til indkøb: Printer, termokander. Evt. film til vinduerne.
Næste år kan der evt. undersøges om mulighed for tilgang til El – udenom stenhuset.

Juniorudvalg:
Lotte trækker sig fra udvalg og vil fremadrettet koncentrere sig udelukkende om kommunikation.
Nye kræfter til dette udvalg søges.
Charlotte Elman Handberg vil gerne hjælpe med juniorlejr 2019.
Kommende arrangementer:
Filmaften samt undervisningsforløb

Davinde:
Banerne er ofte optaget af andet end hestearrangementer.
Reglerne for brug af banen bør hænges op, så de kan ses derude af alle brugere.
Nøgle til bommen skal ved arrangementer rekvireres af arrangøren. Karen hjælper i det omfang, som det
er muligt. Er det en ide med et nøgleskab – eller flere nøgler?

4. Efteråretsaktiviteter
16. september 2018 - Punktamot m/15 deltager. Gennemføres lidt alternativt, da der kun er deltager til 1
klasse for henholdsvis senior og junior.
15. september 2018 - Kratluskerstævne AFLYST på grund af manglende tilmelding
06. oktober 2018 – Et-dagsstævne Davinde. Kisse, Ole, Bodil, Michael, Karen, Lene og Lotte hjælper.
Ole klargør alt til stævnet. Hjælper søges – Kisse skriver ud.

5. Henvendelse fra Peter Gorm om ryttere i Assens Kommune.
Vi udsender opfordring til ryttere i Assens kommune om at deltage i dette tiltag. Bestyrelsen ligger ikke
yderligt arbejde i det.

6. Henvendelse fra Lykke Andersen ang. træning af rytterns mindset.

Bestyrelsen vil opfordre Lykke til selv at annoncere om, hvad hun kan tilbyde. Dette gøres ikke igennem
bestyrelsen.

7. Hjemmeside og nyhedsmail.
Lotte kontakter Line Hansen og planlægger hvordan samarbejdet køres fremadrettet med henblik på
forbedring af hjemmesiden.

8. Fastsættelse af møder resten af året.
Næste møde fredag 2. november 2018 hos Karen
Julefrokost 30. november 2018 – arrangeres af Bodil og Michael

9. Evt.

Foredrag med Hestemund.dk – Lotte tager action.
Evt. Foredrag med Heike fra Bovense.
Hjælpermiddag 24. november 2018 kl .12. Jensens Bøfhus, Rosengårdscentret. Tilmeldingsfrist 10. oktober.
Rikke laver overblik over hvem, som skal deltage. Hven arrangere?
På næste bestyrelsesmøde diskuteres Skeifa’s Generalforsamling 2019. Hvordan gør vi?

Di’s generalforsamling – Jubilæumsfest. Kisse deltager og kan repræsentere Skeifa med klubstemmer.

