
Skeifa bestyrelsesmøde 23. september hos Karen 

Deltager: Jytte, Kisse, Karen og Lene og Rikke 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat 

2. Økonomi 

3. Nyt fra udvalg og hjemmeside 

4. 1-dags stævnet 

5. Efterårs- og kommende arrangementer, dato til generalforsamling 

6. Henvendelser til bestyrelsen 

7. Fremtidigt bestyrelsesarbejde – en snak om ideer og input, arbejdsfordeling mv. 

8. Evt. 

 

1. Referat godkendt. 

Én af os følger op på evt. løse ender fra sidste møde 

Tårnet i Davinde – maling af nordsiden rykkes til næste år 

Foredrag + yoga – vi arbejder videre med planlægningen 

 

2. Økonomi. 

Medlemmer – Vi er nu ca. 400  

 

3. Nyt fra udvalg og hjemmeside 

 

Hjemmeside: 

Vi tager fat i Lotte og Caroline for at høre, om hjemmesiden er under renovering 

 

Ungdomsteamet: 

Karen M og Linda laver fællestur 17. oktober i Davinde for junior 

Weekend-arrangement til foråret med fællestur lørdag og clinic om søndagen 

 

Turudvalget.  

Lene kontakter igen Tina P for info om planlagte ture fremadrettet. 

Vi skriver i infomail til vores medlemmer, om nogen ønsker at arrangere en fællestur i deres område 

og guide turen rundt. 

 

4. 1-dagsstævne 

Vi afvikler uden finaler, så vi kan begrænse antal af personer på pladsen 

Rikke laver plan over, hvordan klasserne kan afvikles, så nogle deltager kan køre tidligt hjem og vi 

hele tiden kan holde os under 50 personer 

Rikke melder ud på Facebook 

 

5. Efterårs- og kommende arrangementer, dato til generalforsamling 

Yoga/Foredrag – Rikke kontakter Else  

Virtuel stævne  

Undervisningsforløb 

Clinics – Lene undersøger muligheder 

Grusgravenes dag 24/4 

 

Karen sender forslag/årshjul med stævnedato, hvor der er taget forbehold til Saga-stævne datoer. 

 

Generalforsamling – onsdag 24/2. Karen kontakter Alice K omkring lokale 



 

6. Henvendelser til bestyrelsen 

Amalie Møller San Pedro tilbyder Clinic  

Forslag til virtuel stævne 

 

 

7. Fremtidigt bestyrelsesarbejde – en snak om ideer og input, arbejdsfordeling mv. 

Nye ideer til hvordan bestyrelsen arbejder fremadrettet. 

 

8. Evt. 

Hundearrangementer i Davinde – vi forsøger at lægge datoerne ind i kalenderen 

Fælles netværk med ridestier i Assensområdet.   

 

Næste møde 7/10 hos Jytte kl. 17 - Baunevej 16, 5610 Assens 

 


