
Skeifa bestyrelsesmøde 12. januar 2021 på Skype 

Deltager: Jytte, Kisse, Rikke, Karen og Lene 

  

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat 

2. Økonomi 

3. Nyt fra udvalg og hjemmeside 

4. Generalforsamling 

5. Kommende aktiviteter og arrangementer 

6. Evt. 

 

 

1. Referat godkendt 

 

2. Økonomi. 

Kisse har sendt nyt budget/resultat – vi har gennemgået det hele og det ser både fornuftigt og fint 

ud. 

 

 

3. Nyt fra udvalg/hjemmeside 

 

Davinde baneudvalget. 

Traktor er stjålet fra området og meldt til forsikringen – vi afventer. 

Vi skal have købt en ny (brugt) traktor. 

Karen kontakter udvalget i forhold til budget. 

 

Junior/ungrytter 

Samlinger: 

En weekend i foråret for de unge er under planlægning 

Anne Mariager håber vi kan opfordres til at planlægge noget for vores juniorer 

 

Vi har planer om, at vi til foråret melder ud til medlemmerne, at vi mødes fast i Davinde/Orelund fx 

første tirsdag i mnd. 

 

Hjemmeside: Vi afventer at Caroline og Lotte kommer på kursus 

 

 

4. Generalforsamling 23/2-21 kl. 19:00  

Indkaldelse skal sendes ud på mail – vi afventer med tilmelding via Sporti.dk - indtil vi ved, hvor 

og hvornår vi kan afholde.  

14 dage før vil vi oplyse sted og bede om tilmelding. Rikke indkalder. 

Der er flere kandidater til posterne. 

Lene, Karen og Rikke er på valg – genopstiller. 

 

 

 

5. Efterårs- og kommende arrangementer – vi fortsætter planlægning i håb om, at disse 

arrangementer bliver afholdt. 

Kratluskerstævne 18/4 – på vestfyn 

1-dags stævne 8/5 i Davinde – (dommere – Lene) 

Aften-tøltstævne 28/5 i Davinde (dommer – Kisse) 



Aften- 4og5gangsstævne 18/6 i Davinde (dommer – Kisse) 

 

 

Husk at disse opgaver, skal vi stadig have styr på til næste møde i forhold til frivillige hjælpere: 

Facebook – brugerundersøgelse (Rikke) – Ideer til emne/formulering 

Funktionsbeskrivelser (Kisse og Lene) til hjemmesiden 

Erfaring med en hjælpertjans (Karen) 

Aktiviteter: Udmelding om idé og indbydelse til hjælp løbende (forskellige tovholdere) 

 

Næste møde 2/2-21 kl. 19:00 på Google-Meet – Karen står for indkaldelse. 

 


