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Referat generalforsamling Skeifa Svendborg 15. januar 2013 kl. 19.00 

Fremmødt 24 medlemmer. 

1. Valg af dirigent 

Peter Lund blev valgt til dirigent.  

Peter konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt lovligt. 

 

2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 

Beretning generalforsamling 2013  

Året 2012 var et stort år for Skeifa Svendborg. Det blev året, hvor vi endelig kunne afslutte næsten 7 

års projektarbejde, og indvi det nye baneanlæg. Foråret gik med at opsætte VM-hegnet, vi havde 

købt og fået transporteret hjem fra Østrig, og som Folkeoplysningsudvalget i Svendborg Kommune 

ydede os støtte til. Ikke mindre end 428 huller blev der boret i det ekstremt hårde underlag, og hver 

pæl blev sat med håndkraft og stor præcision – med tyndslidte finderspidser til følge. Mange 

arbejdede i rigtig mange timer, og resultatet blev super flot. 

Anlægget blev indviet den 12. maj, som vi vil huske tilbage på som en meget kold og forblæst dag 

med både sol og skyer, som gav en del udfordringer i forhold til arrangementet, men til gengæld 

også gav fotograferne mulighed for at tage nogle meget flotte billeder! Omkring 40 heste deltog i 

paraden, hvor rytterne var helt fra 4 til 76 år. Det var et meget smukt syn. Og det var en 

indbringende dag med mange flotte gaver – vi fik penge, termokander, køletasker, armbind, 

dommertal, æbletræ, flagstang, rødvin og hesteguf. Det vil vi endnu en gang gerne sige tusind tak 

for. Og også tusind tak til alle vores sponsorer, som gjorde det muligt at vi overhovedet kunne lykkes 

med anlægget! 

I august holdt vi vores første stævne på egen bane – det var også stort, og meget spændende for 

alvor at få testet baneanlægget af. Her var vejret heldigvis med os, så det blev en varm og solrig dag 

fyld med gode heste og positive mennesker. Vi fik bekræftet at vi har fået et super godt anlæg, der 

fungerer, og som med få justeringer kan blive helt fantastisk. Vi fik også endnu en gang understreget 

hvor godt det er, at vi har fået banen placeret her på Sydfyns ErhvervsForskole. Ikke kun fordi det er 

praktisk i forhold til lån af lokaler m.v., men også fordi vi her samarbejder med venlige og rare 

mennesker. Det lover godt for fremtiden. 

De planlagte kurser med Søren Madsen var vi desværre nødt til at aflyse på grund af for få 

tilmeldinger. Det samme gjaldt for foredraget om hove og beslag, som på trods af et stort 

planlægningsarbejde, også måtte aflyses med samme begrundelse. Til gengæld glødede pindende i 

strikkeklubben i de mørke måneder, og der har været lædersyning, hestekagebageaften, sponsordag 

og fælles ture.  

Ved NM i Sverige havde Skeifa Svendborg ikke mindre end fire ryttere med. Derfor søgte vi støtte til 

deres deltagelse igennem Svendborg Idræts Samvirke, og hver rytter fik sidst på året et tilskud på 

2.000 kr. fra talentudviklingspuljen i SIS. En mulighed vi har, netop fordi vi er godkendt som en 

folkeoplysende forening i Svendborg Kommune. 

Dette var året i store træk, men bag disse aktiviteter og arrangementer ligger der rigtig mange 

arbejdstimer og en stor vilje til at få tingene til at ske – en stor tak til alle dem der har været med til 

at trække!  

Bestyrelsen for Skeifa Svendborg 

 

Beretningen blev godkendt. 
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3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab 

Torsten Lyster fremlagde regnskabet. Se PDF-fil: Skeifa_Svendborg_Regbskab_2012.pdf. 

 

Uddybende bemærkninger til regnskabet af Torsten Lyster: 

Vi er ca. 150 medlemmer.  

Vi har fået forhandlet os frem til nogle gode aftaler samt fået tilrettet aftaler og lån vedr. 

banen. Vi er blevet behandlet fair. 

Banerne og klubhus er bogført med en værdi på hver 1 kr. Baner og klubhus er bogført på 

denne måde for at synliggøre at de er vores, men da det ikke er vores jord, ejer vi det ikke. 

  

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Fremlæggelse af foreningens budget samt fremtidige planer 

Jannie fremlagde budgettet og fremtidsplaner. Se PDF fil: Budget_SkeifaSvendborg2013.pdf 

og Aktivitetskalender_SkeifaSvendborg2013.p. 

DI-S har henvendt sig og ønsker et samarbejde om Gæðingakeppni, som de gerne vil sætte 

fokus på. Der er planlagt både kursus og Fynsmesterskab i samarbejde med DI-S.  

Er der budgetteret med aktiviteter i fremtidsplanerne? Aktiviteter skal hvile i sig selv.  

Der arbejdes på et foredrag om hestens hove og sko til september.  

Juniorlejren vil blive i Svendborg slut juni og start juli.  

Busturen til VM i Berlin er meget fleksibel, der er tilmelding på Sporti. 

 

5. Indkomne forslag 

1. Forslag stillet af Malou Willumsen, Rudkøbing:  

Banedriften finansieres af Skeifa Svendborg, så brugere af banen skal selvfølgelig være 

medlemmer af Skeifa Svendborg.  

Malou: Det har siden baneanlæggets opførelse været mig en gåde, at man kun skal være 

medlem af Skeifa og ikke Skeifa Svendborg for at bruge banen. Har man et baneanlæg er der 

en del driftsomkostninger og disse dækkes af Skeifa Svendborg. I rideklubber under DRF, 

betaler man jo også for brug af faciliteter samt klubkontingent selvom man er medlem af 

DRF, så ville det ikke være logisk? 

Der var en udbredt holdning på generalforsamlingen til at folk der bruger banen skal betale 

for det. Altså at man skal være medlem af Skeifa Svendborg for at kunne bruge banerne i det 

daglige. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Generalforsamlingen pålagde bestyrelsen at udarbejde 

retningslinjer for brug af banen. 

 

 2. Bestyrelsen i Skeifa Svendborg fremsætter følgende forslag til vedtægtsændringer:  

§ 10 Bestyrelsens opgaver og virke ”…. Formanden repræsenterer foreningen i Fyns 

Islandshesteklub Skeifa….”  

ændres til  

”… Formanden repræsenterer foreningen i Fyns Islandshesteklub Skeifa. Såfremt formanden er 

forhindret, kan foreningen repræsenteres af et af bestyrelsens øvrige medlemmer…”  

 

Bestyrelsen finder det vigtigt at Skeifa Svendborg er repræsenteret i Fyns Islandshesteklub 

Skeifa, og at det bør være muligt at sende en anden fra bestyrelsen, hvis formanden skulle 

være forhindret i at deltage i møderne.  

Såfremt forslaget vedtages, vil bestyrelsen fremsætte forslag til den tilsvarende 

vedtægtsændring på den kommende generalforsamling i Fyns Islandshesteklub Skeifa. 
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Forslaget blev enstemmigt vedtaget under forudsætning af at forslaget også bliver vedtaget 

når det fremsættes til Skeifa Fyns Islandshesteklubs generalforsamling. 

 

6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent kr. 100 pr. år. 

Dette blev vedtaget. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg: 

Pia Meulengracht - villig til genvalg  

Hanne Merser - ikke villig til genvalg (2 år)  

Tina Gundesen - ikke villig til genvalg (2 år)  

Jannie Kaae - ikke villig til genvalg (2 år)  

Torsten Lyster - ikke villig til genvalg (1 år)  

Malou Willumsen - ikke villig til genvalg (1 år) 

Elisabeth Stæhr - ikke villig til genvalg (1 år) 

 

Følgende blev valgt til bestyrelsen: 

Pia Meulengracht (2 år) 

Katharina Kjærulff (2 år) 

Lene Nielsen (2 år) 

Anette Henner (1 år)  

Da bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer iflg. vedtægterne var det ikke nødvendigt at vælge 

flere ind i bestyrelsen. 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Diana Marie Nielsen blev valgt til revisor og Cathri Jepsen blev valgt til revisorsuppleant. 

 

9. Eventuelt 

Baneudvalg: Pia Meulengracht, Claus Lindblad Christensen, Arne Egestrøm Jensen, Ervin 

Winter, Karl Georg Andreasen 

Aktivitetsudvalg: Katharina Kjærulff, Anne Grethe Moesgaard, Anette Henner, Malou 

Willumsen 

Stævneudvalg: Peter Lund, Cathri Jepsen, Jannie Kaae, Kristina Holst Hansen 

Cafeteriaudvalg: Elisabeth Stæhr, Sus Nyholm, Hanne Merser 

Ungdomsudvalg: Lene Nielsen, Sanne Kastrup, Jannie Kaae 

Sponsorudvalg: Pia Meulengracht, Jennie Søderberg 

 

Det er dejligt, at der er så mange flere medlemmer. 

Det gik trægt med at få valgt bestyrelsesmedlemmer, men til stævner går det over al 

forventning. Folk er meget hjælpsomme og der var desværre ikke plads til alle. Men der 

kommer flere stævner og arrangementer så alle skal nok komme til at hjælpe. 

 

Tak til bestyrelsen for det kæmpe arbejde I har lavet - godt gået! 

 

Gf sluttede kl. 21.20. 

 
__________________________________________________   

 

Referent Anette Henner - 28/1 2013 Dirigent Peter Lund - 28/1 2013 

 


