Generalforsamling 2019 i Skeifa, Fyns Islandshesteklub.
Blev afholdt i ”Mælkevejen”, Grønvangen 32, 5550 Langeskov.
Mandag den 18. februar 2019 kl. 19.00.
Ca. 60 medlemmer deltog.
Formand Rikke Sølvberg bød velkommen og takkede Alice Krupa, fordi foreningen måtte låne salen på
hendes arbejdsplads. Foreningen sparer ca. 12.000 ved at afholde generalforsamlingen i lånte lokaler og
med hjemmelavet mad.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab
5) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens budget samt fremtidige planer
6) Indkomne forslag
7) Fastsættelse af kontingent for medlemmerne
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer
9) Valg af revisor og revisorsuppleant
10) Eventuelt
1) Valg af dirigent
Ole Søgaard blev valgt som dirigent.
Ole Søgaard konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt jf. vedtægterne.
2) Valg af referent
Viva Eibe Sternsdorf tilbød sig som referent.
3) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.
Beretningen vedlægges som et separat dokument.
4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab
Regnskabet 2018 ved kasserer Kisse Leth.
Der blev i 2018 især brugt mange penge på en omfattende renovering af tårnet på Davindebanen
samt på drift og vedligehold af de to baner i Davinde og på Orelund. Det har gjort indhug i
kassebeholdningen, men var nødvendigt. Tårnet stod ellers til nedrivning.
Bestyrelsen blev rost for hurtig og rigtig beslutning ang. tårnet og for at holde banerne i orden.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
5) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens budget samt fremtidige planer
Budget og fremtidige planer blev gennemgået af kasserer Kisse Leth.
Kisse startede med at bede om hjælp fra medlemmerne ved diverse arrangementer. Det er helt
nødvendigt at medlemmer deltager for at arrangementerne kan gennemføres. I år vil hjælperne
igen blive inviteret til en hjælpermiddag som tak for hjælpen efter sæsonen. Dette arrangement
blev sparet væk i 2018.

Der er nu 520 medlemmer i Skeifa, Fyns Islandshesteklub. Heraf er 169 også medlemmer af Skeifa
Svendborg.
Budgettet er udarbejdet under forudsætning af et uændret kontingent på 250 kr. til Skeifa, Fyns
Islandshesteklub.
Skeifa Svendborg har hævet deres kontingent til 150 kr.
Der forsvinder desværre en del ting fra banerne, som skal nyanskaffes.
Beløbet afsat til arrangementer for juniorer bliver ikke udnyttet.
Bidraget til DI er steget. 380 kr. pr klub plus 32 kr. pr medlem. Det føles som en stor stigning.
Forslag fra Caroline Trane om at få nogen fra DI til at komme og fortælle, hvad DI gør for alle
islandshesteryttere. Bl.a. for rytteres adgang til naturen, diverse forsikringer i forbindelse med
arrangementer, uddannelse af dommere og andet.
Under punktet TURE blev der udtrykt ønske om en stutteritur. Annette Knudsen fortalte at det
faktisk er meget enkelt at arrangere. Man skulle bare lave aftale med dem man ville besøge og så
finde en bus med chauffør, der kunne finde vej 😊 Det er dog blevet noget dyrere at betale bussen,
fordi der skal 2 chauffører på, hvis turen strækker sig over mange timer som følge af køre/hviletidsbestemmelser.
En fællestur med Laxi’s bus til Istølt i Frederikshavn var en stor succes og lignende kan anbefales.
Budgettet blev enstemmigt godkendt.
6) Indkomne forslag
Forslag fra Kristina Holst Hansen:
Svendborg d. 4.feb 2019.
På generalforsamlingen i Skeifa Svendborg den 14. januar 2019, blev det besluttet at fremsende
følgende forslag til generalforsamlingen i Fyns Islandshesteklub Skeifa: I forbindelse med stiftelsen af
Skeifa Svendborg som underafdeling af Fyns Islandshesteklub Skeifa, blev det besluttet at Skeifa
Svendborg årligt skulle betale et administrationsbidrag svarende til kontingentet pr. medlem til Fyns
Islandshesteklub Skeifa. En del af dette bidrag skulle dække omkostningerne til medlemsbladet
Skeifa Nyt. Dette blad eksisterer ikke længere, men det fulde beløb opkræves fortsat. Beløbet blev i
sin tid udregnet pr. medlem, og var i 2010 kr. 19.625 baseret på det medlemstal, Skeifa Svendborg
havde på det tidspunkt. Skeifa Svendborg fremsætter forslag om, at det afsatte bidrag til udgivelsen
af medlemsbladet Skeifa Nyt fremover tilfalder driften af Skeifa Svendborg.
Kristina Holst Hansen.
Forslaget skabte livlig debat.
Kisse Leth præsenterede en oversigt over tilhørsforhold mellem hovedforening og lokalforening
samt kontingentflow. Oversigten vedlægges som separat dokument.
Der er opstået en stigende undren blandt Skeifa Svendborg’s medlemmer over, hvorfor man skal
betale til Skeifa, Fyns Islandshesteklub, når man nu kun bruger banen i Svendborg og kun bruger de
lokale tilbud, og hvorfor der skal betales et beløb til Skeifa Nyt, når bladet ikke længere eksisterer.
Et medlem i Skeifa Svendborg betaler ét kontingent til hovedforeningen (eks. enkeltmedlemsskab
250 kr.) og ét kontingent til lokalforeningen (eks. enkeltmedlemsskab 100 kr.). Kontingentet til
hovedforeningen dækker således ikke kun et eventuelt klubblad, men alle hovedforeningens
udgifter og aktiviteter for alle medlemmerne.
Kisse Leth kunne fortælle, at den udgift man sparede ved at bladet blev erstattet af nyhedsbreve
svarer nogenlunde til stigningen i det beløb, som klubben betaler til DI.

Kontingentet til Skeifa Svendborg på 100 kr. (nu 150 kr.) overføres uberørt til lokalforeningen.
Kisse Leth ville i øvrigt ønske, at kun lokalforeningens kontingent skulle overføres til Skeifa
Svendborg. Det ville lette hendes arbejde.
Lokalforeningens bestyrelse har haft svært ved at forklare deres medlemmer fordelene ved, at
Skeifa Svendborg er en del af Skeifa, Fyns Islandshesteklub, men ingen ønsker at ændre på dette
forhold.
Det stod dog klart, at man er nødt til at tage utilfredsheden og følelsen af ubalance alvorligt.
Fordelen skal også være indlysende for nye medlemmer uden årelang hukommelse.
Efter mange indlæg blev konklusionen følgende:
Pga. vedtægterne i § 1 og §4 kan generalforsamlingen ikke stemme om forslaget.
Skeifa Svendborg opfordres til at finde ud af, hvad de vil med deres lokalforening. Lige nu har de
fremgang med mange medlemmer, men det kan ændre sig (eksempel Laxi), og så kan der være brug
for støtte fra en stabil hovedforening.
Bestyrelserne i Skeifa, Fyns Islandshesteklub opfordres til at bruge det næste år til at finde en fælles
løsning, som overordnet gavner den Islandske rytter på Fyn. Evt. med ændring af vedtægterne.
Formanden fra Skeifa Svendborg er født medlem af Skeifa, Fyns Islandshesteklub’s bestyrelse. Det
bør være muligt at næstformanden kan erstatte formanden, hvis han/hun må melde afbud.
7) Fastsættelse af kontingent for medlemmerne
Uændret 250 kr. for enkeltmedlemmer og 100 kr. for øvrige medlemmer af husstanden.
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Rikke Sølvberg
Karen Essendrop
Lene Adelhart
Alle 3 genopstillede og blev genvalgt med applaus.
9) Valg af revisor og revisorsuppleant
Den ”gamle” revisor Kirsten Ovesen genopstillede ikke.
Gitte Noer blev valgt som ny revisor og
Anne Dorthe Larsen blev genvalgt som revisorsuppleant.
10) Eventuelt
Karen Essendrup fortalte at 2 personer udtræder af juniorudvalget og håbede at 2 andre ville melde
sig til det vigtige arbejde med fremtidens ryttere. En hel uges juniorlejr er det ikke mulig at
gennemføre i år. Nye muligheder er dog i tankerne.
Vores naboklubber opfordrer til øget samarbejde, da flere af klubberne er for små til f.eks. at
afholde noget for de yngste ryttere og man vil derfor gerne samarbejde om nogle
fællesarrangementer. Det drejer sig om klubberne Litur, Dreki, Fengur, Laxi og Skeifa.
Caroline Trane oplyser, at Dansk Ride Forbund har bevilliget et større beløb til et projekt, som skal
arbejde med muligheder for ridning i naturen. Til at varetage Natur-strategisporet, som er støttet af
DIF, blev Projektleder Tove Urup Madsen ansat (hos DI) fra 1. februar 2018.
Vi skal også selv gøre vores til at påvirke politikerne. Sende talrige uopfordrede mails, hvor vi
nævner vores ønsker om adgang til naturen til hest. Vi er ikke særlig synlige i det offentlige billede.

Der bliver arbejdet på en APP, som kortlægger de ruter, som i dag er tilgængelige for ryttere.
Spørgsmål fra salen: Gør bestyrelsen noget specielt for nye medlemmer?
Der er mange, som har en islandsk hest for første gang og ord som Gæðingakepni og Alrid er sort
tale.
Man kunne holde arrangementer for nye medlemmer eller henvise til frivillige ”gamle”, der kunne
give gode råd og kontakter.
Det kunne oprettes et ”Korps” som kunne kontaktes. Karen Bisgård meldte sig med det samme.
Et godt råd til nye medlemmer er at melde sig som frivillig til Skeifas arrangementer. F.eks. som
dommersekretær, ledvogter, cafemedhjælper. Så bliver man hurtigt ”integreret”.
Endnu en gang er det nødvendigt at opfordre brugere af vores gode baneanlæg til at fjerne
hestepærer fra området.
Sæt mærke i kalenderen på den 31. marts. Denne dag er der Banedag (arbejdsdag) i Davinde, hvor
der skal males, saves og skuffes. Kom gerne med værktøj.
Hjælpere søges til DM og Landsstævne i Herning den 11-14. juli. Tvistur og Skeifa samarbejder om
arrangementet. Der forventes ca. 400 deltagere.
Hjælpere søges også til Gæðingakepni på Hedeland den 31. juni-2. juli.
Alrid udvalget ønsker sig nye medlemmer.
Kontroller dine oplysninger på Sporti. Især hvis du har skiftet mailadresse. Hvis oplysningerne er
forkerte, modtager du hverken gavechecks eller rykkere 😊
Dirigenten afslutter og siger tak for god ro og orden.
Referent Viva Eibe Sternsdorf
Referatet er godkendt den 22/2 2019 af Dirigent Ole Søgaard

