Skeifa’s bestyrelsesmøde 16. april 2020 via Skype
Tilstede: Rikke, Kisse, Jytte, Karen, Jane, Gitte og Lene
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
2. Økonomi
3. Henvendelser til bestyrelsen (Michael Kragh-Schmidt og Annette Knudsen)
4. Corona – aflysning af arrangementer
5. Opfølgning på udvalg
1. Referat er godkendt
2. Økonomi
Mange Svendborg/Saga-medlemmer mangler at indbetalte medlemskontingent til Skeifa.
Kisse sender en sidste rykker for indbetaling til dem, der mangler og eller bliver de slettet.
3. Henvendelser til bestyrelsen (Michael og Annette)
Besked fra Michael mht alrid-udstyr, skilte og pulsmålere. Hvem skal overtage det og hvem
henter. Jytte retter henvendelse til Michael og finder ud af, hvor meget det fylder. Kisse og Ole
henter udstyret og opbevarer det fremover.
Besked fra Annette som forespørger på en ny PC til FM. Vi kigger på det, når vi ved, om FM
bliver afholdt. Der er afsat penge til dette i budgettet.
4. Corona – aflysning af arrangementer.
Skal banerne lukkes for undervisning, eller må de benyttes af vores medlemmer med
underviser. Vi melder ud, at undervisningsarrangementer kan foregå, forudsat at alle
udmeldte forbehold overholdes. Karen laver skrivelse dd.
5. Opfølgening på udvalg
Juniorudvalget: Rikke er repræsentant for Juniore og Karen for ungryttere.
Jane, Rikke og Karen mødes snarest.
Orelundstævne/baneudvalget: Rikke.
Orelundstævnet er flyttet 1 uge - til 5-6. september. 2020.
Fynsmesterskabetudvalget: Jytte
Vi afventer 10. maj mht afholdelse af FM 2020.
Dyreskueudvalget: Kisse og Jane. Kisse har 16. april kontaktet SAGA Svendborg omkring
samarbejde med Dyreskuet i Odense.
Dyreskuet 2020 er aflyst.
Davindebanenudvalget: Karen (også Tarup/Davinde – booking af baner).
1-dagsstævne i Davinde 3. oktober. Karen booker bane, Rikke booker dommere, Lene hjælper
Ole med sekretariatet.
Stævnet tilføjes allerede nu på Sporti og på hjemmesiden, mens indbydelsen kommer senere.
Turudvalget: Lene
Vi afventer 10. maj, før vi beslutter, om fællestur i maj aflyses. Lene kontakter Tina Priisholm.

Gitte ønsker ikke at være ”føl” i noget udvalg.
Næste møde bliver tirsdag 19. maj på Orelund kl. 17.00
Medbring liste over ideer til kommende aktiviteter.

