
Skeifa bestyrelsesmøde 7. april 2021 hos Anne 

Deltager: Kisse, Rikke, Caroline, Anne, Karin og Lene 
Ikke tilstede: Karen 
  

Dagsorden: 
 

1 Godkendelse og kommentar til referat 
2 Økonomi 
3 Nyt fra udvalg og hjemmeside 
4 Bestyrelsesarbejde - Forventningsafstemning 
5 Arrangement i forhold til hesteherpes?? 

6 Forårsarrangementer 
7 Forespørgsel på computer 
8 Møde med TD 
9 Klubtøj – Shop Freka 
10 Medlemsperiode i forhold til betaling 

11 Evt. 
 

1 Godkendelse og kommentar til referat 
 

2 Økonomi 
Der er sagt god for, at Baneudvalget i Davinde går i gang med at finde et alternativ for den 
stjålne traktor. Forsikring er udbetalt. 
 
 

3 Nyt fra udvalg og hjemmeside 
 

Juniorudvalg 
25 april - Undervisning/fællestur/forældreinfo - med efterfølgende grill og snak med 
forældre. 
7 deltager er indtil videre tilmeldt det første arrangement på Sporti. 
 

FM-udvalg. 
Stævnet planlægges i forhold til gældende retningslinjer pt. 
sport A/B lørdag – sport D/pas søndagen – ingen finaler, ingen cafeteria, ingen 
overnatning, ingen publikum 
 

Davindebaneudvalg – Karen/Caroline 

Møde under planlægning 
 

Orelundstævneudvalg - Møde er afholdt og indbydelse er klar til at blive opslået på Sporti 
 

Turudvalg – Christina påtænker at arrangere 4 ture indtil videre. 3 weekendture + en 
hverdagsaftentur. Tilmelding vil blive via sporti. 
 

Dyrskueudvalg – Kisse spørger lidt indtil medarrangør og planerne 
 
 

4 Bestyrelsesarbejde - Forventningsafstemning 



Behandles på næste møde. 
 
 
 

5 Arrangementer i forhold til hesteherpes. 
 

Klubben forventer at Kratluskerstævnet gennemføres trods hesteherpes. Tilfældene er 
ganske få på Fyn. Vi er naturligvis obs på evt. udmeldinger fra DI. Praktiske 
information/kort fremsendes på mail til alle deltager og ryttermødet afholdes derfor ikke. 
Nyhedsmail sendes ud med info herom. 
 

6 Forårsarrangementer 
Kratluskerstævne – se ovenfor. 
 

Aftenstævner x 2 
 
 

7 Forspørgsel på computer 

Caroline skaffer en ny computer efter aftalt budget.   
 
 

8 Møde med TD – Rikke kontakter Karen ang. dette 
 

9 Klubtøj – Shop Freka 
Man kan ikke længere bestille enkeltvis – der skal bestilles samlet igennem klubben. 
Vi undersøger priser i forhold til at indkøbe bluser til vores juniorer samt til stævnegaver. 
 
 

10. Medlemsperioden ændres fra næste år, således at perioden vil være fra 15. marts – 
14. marts året efter. 
 

11 Evt. 
 

I næste nyhedsmail efterlyser vi nye billeder til hjemmesiden – forårsbilleder - sendes til 
nyheder@skeifa.dk 
 

Næste møde: Onsdag 5/5 kl. 17 hos Karin, Bystævnevej 47, 5610 Assens (parkering i nr. 
18) 


