
Ekstra ordinær generalforsamling Skeifa Svendborg  27 februar 2017 

-Referat: Camilla Pers 

Dirigent: Peter Lund 

 

-Indkaldelse af generalforsamling  godkendt. 
 

- Valg af bestyrelse: 

Vi havde heldigvis en masse der meldte sig til bestyrelsen, hvilket var så dejligt. Vi byder dem alle 
velkommen og glæder os til samarbejdet. Følgende blev valgt ind i bestyrelsen: 

- Helena Storm Bang Olsen , Thurø 

- Krestine Verner Andersen, Middelfart 

- Malene Stougård, Tåsinge 

- Anja Jørgensen, Tåsinge 

- Wickie Andersen, Stenstrup  

Evt.: 

- Jannie - Vil gerne have flere med i udvalgene 

- Lene fortæller hvilke udvalg der er: 
- Stævneudvalg 
- Baneudvalg 
- Aktivitetsudvalg 
- Cafeteriaudvalg 

- Line vil gerne vide hvad udvalgene laver osv. - Jannie fortæller om stævneudvalg  - Thomas fortæller om 
baneudvalg - Lene og Christy fortæller lidt om aktivitetsudvalg og deres planer - Lene fortæller kort om 
cafeteriaudvalg, Jannie fortæller også at vi har skolens køkken til brug også i forbindelse med stævner, og 
understreger igen at et cafeteria er vigtigt til stævner da det giver meget overskud. 

- Trine Søholm, Stine Holm, Katharina Kjerulff og Karina Larsen vil gerne være med i aktivitetsudvalg 

- Martha vil gerne være med i stævneudvalg 

- Lene vil gerne have nogle forslag til hvad der skal laves i klubben 

- Jannie fortæller om hvorfor Skeifa Svendborg er en underklub til Skeifa - Katharina synes fyn er for stor til 
en klub, så derfor er det vigtigt at støtte op om det lokale og synes der skal være fordele ved at være 
medlem i Svendborg. Jannie foreslår der bliver lavet en skriftlig beskrivelse hvorfor vi er her og bliver lagt 
ud så folk kan læse det.  



- Cathri opfordrer den nye bestyrelse til at tage kontakt til fritidskonsulenten i Svendborg for evt tilskud til 
kurser osv. 

- Der er mange der har problemer med at melde sig ind i Skeifa Svendborg via Sporti, Peter fortæller kort 
om det ellers skal man kontakte Kisse Leth hvis man har problemer. Bestryelsen vil prøve at finde en bedre 
løsning, så det er nemt.  

- Der bliver snakket på kryds og tværs om vi skal være en klub for sig, eller være sammen med fyn, fordele 
og ulemper, foreslag osv. 

- Katharina vil gerne have noget mere fælles og noget mere hygge. 

- Malene synes der skal noget mere gang i facebook osv. med reklame for klubben osv. 
- Der skal sendes nogle flere nyhedsmails ud. 
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