Referat af

Generalforsamling Skeifa Svendborg 14.1.2019
1. Peter valgt som dirigent
2. Bestyrelsens årsberetning ved Formand Thomas Bjerre
3. Fremlæggelse af foreningens regnskab 2018
Desværre mange aflyste stævner.
Medlemsfest vil vi bibeholde, det er en god måde at være sammen på en anden måde.
Midt på året fik vi uventede regninger fra skolen.
Trods den modgang der har været er vi kommet ud med et lille overskud.
Cafeen har været godt besøgt til alle stævner.
Budget.
Vi vil gerne have gang i sponsorater og flere øvrige arrangementer for medlemmer f.eks.
foredrag, kurser, udflugter…
4. Fremlæggelse af fremtidige planer 2019
Stævner forår/efterår.
TREC-samarbejde med TREC Fyn.
Der bliver stillet spørgsmål til adm. Bidrag til Skeifa Fyn – Hvorfor betaler vi det stadig når
vi intet blad får.
Der bliver også stillet spørgsmål til, hvordan vi hænger sammen med Skeifa Fyn? Jannie
forklarer, at Skeifa Svendborg blev oprettet, da banen skulle etableres, og man kun kunne
få lov til at bruge området, hvor banen skulle opføres, hvis foreningen var hjemmehørende
i Svendborg kommune.
Der blev snakket om vilkårene for Skeifa Svendborg som underafdeling af Skeifa Fyn.
Der bliver udtrykt frustration over at forholdet ikke er ligeværdigt imellem de to afdelinger.
Væk med storebrorrollen – økonomisk ligeværdighed og mere samarbejde på tværs.
Generalforsamlingen i Skeifa Svendborg stiller forslag om at det økonomiske forhold til
Skeifa Fyn bliver mere ligeværdigt.
Skeifa bladet er nu bortfaldet.
5. Indkomne forslag
Ingen forslag
6. Fastsættelse af medlemskontingent 2019
Bestyrelsen foreslår at hæve medlemskontingentet til 150,- kr. pr. medlem.
Forslaget er vedtaget.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg:
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Kasserer Wickie Andersen ønsker genvalg og blev valgt
Bestyrelsesmedlem Malene Stougaard ønsker ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem Anja Jørgensen ønsker ikke genvalg
Susanne Lindet Aagaard blev valgt ind i bestyrelsen.
Revisor Arne Egestrøm Jensen ønsker genvalg og blev valgt.
Revisorsuppleant – Peter blev valgt.
8. Eventuelt
Ordet er frit:
Peter kom med forslag om hvordan man kunne få et mere ligeværdigt forhold til Skeifa
Fyn.
Katharina kommer med forslag om, at vi til Skeifa Fyn generalforsamlingen foreslår, at
bidraget til Skeifa bladet bortfalder, når nu bladet ikke eksisterer mere.
Aktivitetsudvalg: Kristina Holst, Katharina Kjærulff, Susanne Lindet Aagaard vil gerne gå ind
i udvalget.
Vil være godt at lave en årskalender hvor alle datoer ligger fra årets start.
Giv besked til Skeifa, når der er arrangementer, så det kan komme i nyhedsbrevet.
Krisser spørger om man ikke kan gøre mere reklame for medlemsskabet i Skeifa
Svendborg, når man sender kontingentopkrævning ud til Skeifa fyn medlemmer.
Stævnerne FM og Svendborg open ligger lige op af hinanden …
Cafeteria udvalget er ret presset, da det kun består af Maria, Helena og Wickie. Vi søger
nye kræfter der vil hjælpe med at servicere vores ryttere og hjælpere til stævnerne. Wickie
er nødt til at træde lidt tilbage, da hun står overfor en stor flytning og også står for
regnskabet.
Svendborg kommune har en trænerpulje hvor man kan søge om at få midler til
trænerkurser – dog kun hvis man er frivillig træner.
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