
Skeifa bestyrelsesmøde 5. maj 2021 hos Karin 

Deltager: Kisse, Rikke, Caroline, Anne, Karin og Lene 

Ikke tilstede: Karen 

  

Dagsorden: 

 

1 Godkendelse og gennemgang til referat 

2 Økonomi 

3 Nyt fra udvalg 

4 Hjemmeside og nyhedsmail 

5 Henvendelser til Skeifa 

6 Kommende arrangementer 

7 Forespørgsel på computer 

8 Evt. 

 

1 Godkendelse og kommentar til referat 

Juniorarrangement 25. april var en succes. Både unge og forældre var positive 

Præcisering til sidste referat. Vi forslår en vedtægtsændring vedrørende medlemsperioden 

 

2 Økonomi 

Traktor er indkøbt og den er allerede taget i brug i Davinde.    

 

3 Nyt fra udvalg 

 

Juniorudvalg/ungdomsudvalg 

29. maj junior arrangement i Davinde med Trec-banen mm. 

Juniorweekend i august på Orelund 

14-15. august samling for ungryttere i Davinde 

 

FM-udvalg.  

Stævnet bliver afholdt som beskrevet i indbydelsen. 

Der åbnes op for ventelisten.  

 

Davindebanen. 

Ønske om gardiner til tårnet til vinduer mod øst. 

 

Orelundstævneudvalg - indbydelse er klar til at blive opslået på Sporti – Rikke tager action 

 

Orelundbanen. Skilt med info om, hvem der må benytte banen, skal flyttes frem, så den kan ses af 

alle. 

 

Turudvalg – Ture er at på standby indtil videre, men vi kommer stærkt tilbage. 

Vi opfordrer vores medlemmer til guide en tur i deres hjemmeområder. 

Lene kontakter Christina for videre planlægning 

Ture i Skeifa-regi er med tilmelding via Sporti 

 

Dyrskueudvalg – Dyrskue 2021 er aflyst 

 

4 Hjemmeside og nyhedsmail 

Alle i bestyrelsen skal have adgang til Sporti, så vi kan hjælpes ad med udsendelse af Nyhedsmail. 

 

 



 

5 Henvendelser fra Skeifa. 

Distance-ridt i Davinde – må de leje de faste folde i den forbindelse (50 kr pr fold)? 

Karen tjekker om det er muligt. 

 

 

6 Kommende arrangementer 

Husk at oplyse om tro- og loveerklæring i indbydelsen. 

Vi laver et bedre system til udlevering af sløjfer 

 

Aftenstævner x 2 

Vi mødes i Davinde kl. 16-16:30 

Hjælpere til 28/5: Kisse, Ole, Anne, Caroline, Lene 

Check-in Caroline og Anne 

Speaker: Kisse 

 

Hjælpere til 18/6: Kisse, Ole, Karin, Rikke, Anne, Lene 

Check-in: Anne 

Speaker: Rikke eller Kisse 

 

Ideer: Orienteringsridt i Langesø – Kisse og Ole/Joan og Erling 

Trec-banen – Caroline kontakter Janni Holm 

Alternativt arrangement på Orelund - Rikke 

 

7 Evt 

Mikkel Müller har sponsoreret salt til Davindebanen 

 

Næste møde: Hos Rikke 10. juni 2021 kl. 17:00 - Uglevænget 3, 5600 Assens 


