
Bestyrelsesmøde 24 marts 2019 hos Rikke i Assens 

Tilstede: Rikke, Kisse, Thomas, Michael, Bodil, Lotte og Lene  

 

1. Godkendelse af referat 

2. Økonomi 

3. Konstituering 

4. Forventningsafstemning, opgaver og ansvar 

5. Nyt fra udvalg 

6. Forårsaktiviteter: 1-dagsstævne, Punktamot mm 

7. Generelt: Fællesmøde med klubber på tværs, Jens’s mail, forslag fra Tina Priisholm, Alrids-skilte 

8. Evt. 

 

1. Referat godkendt 

 

2. Økonomi.  

Kisse har skrevet rundt til de af medlemmerne, som ikke har indbetalt kontingent (213 

medlemmer). Der udsendes endnu et varsel og derefter bliver de slettet. 

Alrid-skilte koster ca. 8.000,- incl. pæle og alt. 

Afregning kontingent Svendborg sker nu direkte med beløbet for Svendborgmedlemmer, uden 

modafregning via administrationsbidrag. 

 

3. Konstituering: Ingen ændringer - alle fortsætter på nuværende poster: 

Rikke som formand 

Bodil som næstformand 

Kisse som kassér 

Lene som sekretær 

 

4. Forventningsafstemning, opgaver og ansvar. 

Hvem hjælper med hvad i årets løb. Årshjulet skal på banen igen, så vi kan holde styr på alle vores 

arrangementer. 

Vi prøver at fordele alle opgaver således, at vi bestyrelsesmedlemmer som udgangspunkt er med til 

at arrangere de arrangementer, som vi er interesseret i.  



Hvordan gør vi os synlige for nye medlemmer? 

Samarbejde på kryds og tværs med andre klubber (Laxi, Gandur, Litur, Skeifa, Skeifa Svenborg) – 

Lotte kontakter de andre klubber i forbindelse med undervisningsforløb for juniorer. 

Lotte har ansvar for hjemmesiden. 

Bodil står for booking af Davindebanen – Rikke S for Orelundbanen. 

Mødet om Adgang til naturen forsøges planlagt fælles for klubberne – tid og stedet kendes ikke 

endnu. 

 

5. Nyt fra udvalg: 

Turudvalget: Kisse 

14. april i Davinde 

16. juni 1-dags tur i Nyborg  

24-25. august Fællestur/weekendtur med overnatning  

12 oktober tur til Frederikshåb plantage 

Evt også en fællestur i langesøskoven  

 

FM-Udvalget: Bodil  

Møde 28. april. Der mangler folk til cafeteria – hvem kender nogen? 

  

Juniorudvalget: Karen 

Karen, Charlotte Handberg, Janne Spannov 

Der arbejdes på at arrangere Juniorlejr, samt hyggeaften med film og pizza hos Karen 12 april. 

Karen holder os opdateret omkring, hvad der sker i juniorudvalget. 

Der skal udsendes mails om arrangementer og det skal fremgå af hjemmesiden – ikke kun via 

facebook. 

 

Baneudvalget: Michael 

Arbejdsdag 31. marts i Davinde 

Banen skal drænes for vand flere stedet. Tårnet skal males i nær fremtid. 

 

Alrid udvalg: Michael 



Nyt udvalg skal etableres og der skal arbejdes på tværs med andre klubber. 

 

Dyrskueudvalg: Karen 

Udvalget er med for sidste gang i år. Karen undersøger, om der er nye medlemmer, som er 

interesseret i at være med til at arrangere dyreskuet/være med i dyreskueudvalget fra næste år. 

 

6. Forårsaktiviteter: 

1.dagsstævnet. Icetest ny/gammel? 

Baner – Kurt og Margit 

Sekretariat: Ole, Rikke, Lene, Michael 

Speaker: Emilie og Rikke 

Dommer: Lisbeth, Ole og Mette 

Sekretær: Alice, Linda (indtil middag), Bodil – evt. flere 

Karen: in-check – åbne for pladsen 

Kisse: cafe 

Sekretariatsmøde – Ole sætter dato for et møde 

 

Punktamot. 

Kisse, Bodil og Michael 

Arrangeres på 3 fredage aftener (forslag til datoer: 3. maj, 14 juni og 16. august). 

 

Undervisning: 

Davindebanen en hverdagsaften med fx Caroline Grønbæk/Lene Risager om de er interesseret.  

Rikke undersøger med underviser 

 

7. Generelt 

Dato for Fællesmøde med Skeifa Svendborg fastsættes snarest. 

 Jens’s mail: Sporti er ændret i forhold til tekst om klubblad. 

 

Tina’s forslag om foredrag med Karina Watson Olsen. Vi tænker efterår/vinter med starter 

planlægning nu 



Næste møde 16. maj hos Michael og Bodil - Søbovej 4, 5672 Broby 


