Skeifa Bestyrelsesmøde 7. juli 2019 hos Bodil og Michael
Tilstede: Kisse, Rikke, Karen, Bodil, Michael, Lotte, Lene og Thomas

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

Hjemmeside/nyhedsmail

5. Generelt i bestyrelsen, arbejdsopgaver, ansvar og lign.
6. Møde med Skeifa Svendborg
7. Efterårets aktiviteter
8. Evt.

1. Godkendelse af referat:
Referat godkendt. Fremadrettet sendes referat til godkendelse samme dag, som mødet afholdes.
Tilgængelig på hjemmesiden 1 uge efter mødet.

2. Økonomi:
Det ser fornuftigt ud. FM har givet ca. 10.000 i overskud (enkelte flere regninger kan forventes)

3. Nyt fra udvalg
Junior-udvalget
Sommerlejr i Davinde slut juni er aflyst pga mangel på arrangører i den valgte weekend.
Efterårsarrangement i weekenden uge 41 fastholdes. Yderligere info kommer.

Orelund-udvalget
Tilmeldingerne tikker ind. Vi forventer at nå minimum deltagerantal.

FM-udvalget
Evalueringsmøde 5/7 – referat er endnu ikke modtaget. Overskud pt ca. 10.000
In-check proceduren skal revurderes til næste år. Bodil tager det op med udvalget.
Alrid-udvalget

Det kører som skemalagt.

Bane-udvalget
Davindebanen. Vi forsøger at finde en løsning på vand på banen, når det regner meget ved fx at rette
hjørnerne. Action: Kurt og Michael
Orelund-banen. Arbejdsdag lige før stævnet.

Tur-udvalget:
Tur i Nyborg i juni blev aflyst pga for få tilmeldinger
Vi afventer nyt om fællestur i august

4. Hjemmeside/nyhedsmail:
Alle kontaktoplysninger på de forskellige udvalg samt bestyrelsesmedlemmer opdateres.
Kisse og Lotte holder møde slut august med henblik på optimering.
5. Generelt i bestyrelsen, arbejdsopgaver, ansvar og lign.
Vi skal være bedre til (alle medlemmer af bestyrelsen) at deltage i og koordinere vores arrangementer.

6. Møde med Skeifa Svendborg:
11. september. Thomas melder tilbage med sted og tidspunkt

7. Efterårets aktiviteter:
Punktamot 16/8. Action: Kisse, Lene, Bodil, Michael
Et-dagsstævne i Davinde søndag 29/9 med lokale dommere: Action Rikke og Karen
Bodil undersøger om banen er ledig. Sekretariat: Bodil, Lene, Ole? Speaker: Emilie?
Foredrag – Action: Rikke og Tina Prisholm
Drive-in undervisning med Sabine Stilling Jørgensen med opstart forår 2020.

8. Evt.:
Bestyrelsen afholder Strategi-møde hos Kisse 6. september 17.00.

