
Referat fra Skeifas Generalforsamling 22/2 2022 kl. 19.00 på Dalum 

Landbrugsskole 

 

Dagsorden ifølge vedtægter: 
 
1) Valg af dirigent (Ole Søgaard) 
2) Valg af referent (Linda Boel) 
3) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 
- Formanden aflægger årsberetning (se bilag) – herunder opfordres alle til at tænke lidt over, hvad 
klubånd betyder for den enkelte! Der opstår en lille snak om, hvor undervisningstilbud annonceres, 
og bestyrelsen er gerne behjælpelig med at få det gjort. Det vil ikke altid være nødvendigt at gå 
over Sporti (med mindre det er et officielt Skeifa-arrangement).  
- Der kommer forespørgsel om, hvorvidt klubben vil give underskudsgaranti til private 
arrangementer – det afvises! 
- Der spørges ind til, om alle bare kan arrangere en fællestur i deres lokalområder – dette 
bekræftes. 
- bookning af baner til undervisning skal ske via Skeifa – der kontakter Tarup-Davinde. Det har altid 
været et besværligt forløb, men der er ingen vilje til at ændre proceduren fra T.D.s side. Orelund 
bookes via formanden (Rikke Sølvberg). Det anføres også, at hundetræning foregår på ovalbanen i 
Davinde, hvilket er en forhindring i forhold til rideundervisning. Hundetræningen lægger beslag på 
rigtig mange weekender. 
- Beretningen godkendes! 
4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab (se bilag) 
- kommentarer til regnskabet: hvert år er der et stort antal (70-80) medlemmer, der ikke betaler 
kontingent og derved udelukkes fra klubben – men der kommer tilsvarende mange nye ind, så det 
endelige antal medlemmer er stort set stabilt! Ros fra revisoren! 
- Regnskabet godkendes!    
5) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens budget samt fremtidige planer 
- Kommentarer: Udgifter til Orelund-vedligehold vil blive større, grundet stigende priser på 
byggematerialer. – Når der skal bruges eksempelvis kabler, hentes de i Davinde, hvilket er tungt og 
besværligt, så det ønskes, at begge baner har alt nødvendigt udstyr. – Bestyrelsen bør have et 
større beløb til dækning af kørsel og forplejning!  
- Budgettet godkendes!  
6) Indkomne forslag 
- Medlemsperioden ændres fra 1. januar til 31. december til 15.-3 til 14.-3 det efterfølgende år. (se 
pkt. ad.6 herunder) 
- Forslaget godkendes 
7) Fastsættelse af kontingent for medlemmerne 
- Kontingentet foreslås uændret. 
- Forslaget godkendes 
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer 
- Følgende stiller op til bestyrelsen og vælges med applaus: Karin, Anne C, Caroline, Anna Date 
9) Valg af revisor og revisorsuppleant 



- Tina genopstiller som revisor, og Anette Knudsen som revisorsuppleant og vælges 
- Kisse og Anne genopstiller ikke, og modtager afskedsgaver og applaus. 
 

10) Eventuelt 
- Lodtrækning mellem alle fremmødte. Orelund-holdet løb vist med alle præmierne! 
- Der bliver spurgt til, om der bliver afholdt banko igen, selv om det ikke blev det sædvanlige 
januararrangement – det virker sandsynligt, at det kan blive på et senere tidspunkt. 
- Caroline gør lidt reklame for fremtidige arrangementer af mange forskellige slags. 
- Spørgsmål til medicineringshåndteringskursus, som udbydes to steder på Fyn. 
- Lidt information om et kommende juniorøvestævne 
- Der kan også blive lavet tilsvarende arrangement for voksne 
- snak om mentor-ordning for juniorer  
- spørgsmål til hvad Skeifa-kalenderen indeholder i forhold til Sportis kalender 
- Spørgsmål til planer for ung-ryttere (bestyrelsen har sat penge af, men ikke lagt konkrete planer – 
(det skal gerne komme fra ungrytterne selv) 
- Spørgsmål til konekurset, som nu har kørt i næsten 20 år på Davinde-banen. Underviseren Palli 
har gennem alle årene givet supergod undervisning. Gruppen af deltagere er fast for en sæson ad 
gangen, men hvis der er afbud udbydes pladsen til en gruppe af ’vikarer’. Natalie Fischer har 
lignende tilbud i år. 
- Der spørges til Davindebanen, og Villy Knudsen giver en kort fortælling om banens historie. 
- Rikke samler lidt op på temaet ’klubånd og frivillighed’. 
- Lykke påpeger, at juniorryttere og juniorforældre i sagens natur skifter, efterhånden som børnene 
bliver til ungryttere – derfor må bestyrelsen sikre kontinuiteten i juniorafdelingen. 
- Der snakkes generelt om behovet for frivilligt arbejde i klubben. 
 
 
Ad. 6. Bestyrelsen foreslår disse ændring af vedtægterne: §4 Medlemsperioden ændres fra 
nuværende, hvor det følger kalenderåret. Bestyrelsen foreslår at den nye medlemsperiode ændres 
til 15. marts – 14.marts det efterfølgende år.  

Begrundelsen herfor er, at det passer med, at der udsendes kontingentopkrævning efter afholdt 
generalforsamling i februar, og så der ikke er tvivl om deltagelse på generalforsamlingen, selvom 
der ikke er betalt kontingent for næste periode. 


