Skeifa Bestyrelsesmøde 16. maj 2019 hos Bodil og Michael
Tilstæde: Kisse, Rikke, Karen, Bodil, Michael og Lene
Fraværende: Lotte og Thomas (ingen møder op i stedet for)

1. Godkendelse af referat
2. Økonomi
3. Nyt fra udvalg
4.

Kommende arrangementer

5. Evt.

1. Godkendelse af referat:
Bemærkninger til sidste referat:
Kisse ansvarlig for mødet: ”Adgang til naturen”.
Fællesmøde med Skeifa Svendborg skal aftales – Thomas er ansvarlig.
Årshjul: Karen tager tjansen
Ellers er referatet godkendt.

2. Økonomi:
1-dagsstævnet gav overskud 9500,Punktamot overskud pt på ca. 600,Regnskabet ser fornuftigt ud til dags dato
Nyt fra udvalgene:

3. Nyt fra udvalg:
Alrid: der er holdt fællesmøde i gruppen ”islændergrupper på tværs”
Der er flere aktiviteter på vej i 2019/2020 – mere info kommer.

Orelund: Indbydelse til Orelundstævne er lagt på Sporti – tilmelding åbner 1/7. Kisse afventer budget for
stævnet.
Arbejdsdag 25/5

FM-Udvalg:
Ingen cafeteria i år men Elli vil være ansvarlig for pølsevogn i teltet.
Kaffe/kage øl og vand til selvbetjening

Turudvalget:
16. juni i Nyborg
August på sydfyn

Baneudvalget i Davinde:
Arbejdsdag er overstået. Tårnet skal males. Bestyrelsen mødes i Davinde kl10/6 kl. 10.00

Dyrskue-udvalg:
Lone, Charlotte og Pernille
Nyhedsmail om hvad der sker. Hvad er der arrangeret?

Junior-udvalgetet:
Janne Spannov er stadig med i udvalget sammen med Karen og Charlotte
Sommertræf for junior/ungrytter i Davinde sidste weekend i juni (28-30/6) med hygge, fællesture, agility.
Efterårstræf for junior/ungrytter i Davinde den første weekend i efterårsferien 11-13/10).
Vi undersøger regler for ”børneattest” i forbindelse med juniorundervisning. Action: Karen

4. Kommende arrangementer:
Egeskov marked: Er nogen interesseret i at møde op med heste?
(vi har besluttet at afvente en udmelding fra Egeskov).
Foredrag med Carina Watson Olsen – Tina Prisholm undersøger
(vi overvejer 1-dags stævne eller andet arrangement i efteråret.)
Møde om: Adgang til naturen. Action: Kisse

Evt.
Hjælpermiddag til november: Action Rikke

Næste møde: 7. juli kl. 10.00.

