
Referat generalforsamling Skeifa Svendborg 7/2 2017 kl 19. 
 
1.  Valg af dirigent 
 Peter Lund blev valgt til dirigent. Anette Henner tager referat. Peter konstaterede at generalforsamlingen 
 var lovligt indkaldt iflg. vedtægter.  
 
2)  Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 
 Bestyrelsens beretning v/Lene. Godkendt. Bliver sat ind når jeg får det fra Lene. 
 
3)  Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab 
 Fremlæggelse af regnskab v/Thomas. Se separat bilag. 
 
Jannie Kaae: Administrationsbidrag til Skeifa Fyn bør ændres når bladet er blevet digitalt. Var det ikke en idé 
at snakke med Skeifa Fyn om det.  
Bestyrelsen: Vi snakker med Skeifa Fyn om dette. 
Katharina Kjærulff: Køreplader til Svendborg Open - det danske vejr er som det er så regn med køreplader. 
Thomas Bjerre: Vi flytter hvor boksene skal stå og stævnet ligger senere i år. 
Thomas Bjerre: Indtægterne har historisk set være højere på stævnerne end i år. 
Thomas Bjerre: Vi har udlejet startboksen til Tvistur og det gav en indtægt på 2.500 kr. Startboksen kan 
læsses på en almindelig trailer og er let at flytte rundt. 
Claus L Christensen: Skal vi ikke have udbredt det noget bedre? 
Thomas Bjerre: Der er kommet udgifter til Sydfyns Erhvervsforskole til traktor, græsslåning og vand. 
Erik/ Sydfyns Erhvervsforskole: Det er kun vores udgifter. Vi tjener ikke på det. 
Thomas Bjerre: Vi betaler 1.875 kr for leje af traktor. Det er billigere end hvis vi havde en selv, hvor vi også 
skulle betale forsikring. Vi har også bedt skolen om at slå græs noget mere i 2016. Det har kostet 4.375 kr. 
Og så har vi betalt 5.021,50 kr for vand til stævnerne Svendborg Open og Sport/Gædingakeppni stævnet. 
Det er mange penge. 
Pia Meulengracht: Man kan snakke med kommunen om kun at betale for vandet og ikke for afledningen. 
Erik/Sydfyns Erhvervsforskole: I kan evt. bruge brandhanen på den anden side af vejen. Eller der er vand i 
stalden længere væk. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
4) Fremlæggelse af foreningens budget samt fremtidige planer 
Thomas Bjerre fremlagde budget. Bliver sat ind når jeg får det fra Thomas. 
 
Jannie Kaae: Salg af reklamer på dommerhuse - det var under stævnet i år? Gælder året ud. 
Thomas Bjerre: Det var fordi pengene kom ind i forbindelse med stævnet.  
Anette Henner: Afdraget på SIS lån du har sat ind, høre ikke ind under driftsregnskabet. Det høre til under 
Aktiver og Passiver da lånet er udgiftsført ved optagelsen. Så overskuddet i budgettet bliver 12.500 kr højere. 
Lene Riisager Nielsen: Vi vil gerne lave noget for medlemmerne. 
Jannie Kaae: Der var mange udgifter i forbindelse med Svendborg Open. Vi har været oppe at lave 50.000 
kr på stævner tidligere. 
Thomas Bjerre: Vi har brug for hænder/hjælp til at lave stævner og arrangementer. 
Budgettet blev godkendt. 
 
Fremtidige planer v/Lene Bliver sat ind når jeg får det fra Lene. 
 
Janie Kaae: Noget fast undervisning på banen - hvordan gør vi det. 
Lene Riisager Nielsen: Jeg går i aktivitetsudvalget sammen med Christy Sassenberg og vi vil arrangere noget 
undervisning. Kom med forslag til os, vi er behjælpelige. Tilskud til undervisning. 



Jannie Kaae: Jeg kan godt stille spørgsmålstegn ved om kun 10-12 ryttere skal have betalt undervisning når 
andre ikke får det. 
Peter Lund: Kom med ideerne når i får dem. 
Katharina Kjærulff: Godt med noget socialt, hygge, spise, sludre, se videoer, indendørs ridestævne. 
Fremtidsplaner godkendt 
 
5. Indkomne forslag  
 Der var ikke kommet nogen. 
 
6) Fastsættelse af kontingent for medlemmerne 
 Bestyrelsen foreslår at bibeholder de 100 kr. Vedtaget. 
 
Hvem sagde det? Tina??? Nogen spare de 100 kr - fordi de ikke behøver at betale.  
Thomas: Måske. Ture og andre tiltag kan trække nogen flere til. 
Anette Henner: Jeg har ud fra medlemslister de sidste par år lavet lidt statistik. Og det skifter, nogen kommer 
og nogen går og der er ikke noget bestemt mønster i det. 
Christi Errebo: Jeg har meldt mig ind i Gandur, da jeg skal ride et stævne der. 
Jannie: Når man har klubmesterskaber der kræver medlemskab og man vil deltage, så må man melde sig ind. 
Vi kan godt gøre noget mere for at lave reklame, så vi får flere medlemmer. Vi kan godt få 10-20 flere 
medlemmer, det er jo ikke dyrt. 
Peter Lund: Det er svært. 
Lene Riisager Nielsen: Man skal være medlem af Skeifa Fyn for at bruge banen. 
Katharina: Det er billigt at ride på banen for 100 kr, vi bør tage betaling for det for alle dem der ikke er 
medlem af Skeifa Svendborg. 
Erik/Sydfyns Erhvervsforskole: Vi vil sætte en bom op, så ikke alle kan komme ind. 
Karina Larsen: Jeg bruger banen. Der er sport efter hjul/drengestreger. Hvad sker der når folk parkere på 
Ollerups plads, og en sten ryger op på ruden når man rider forbi. 
Claus L Christensen: Jeg tror ikke at der kommer mange, der ikke er medlem. 
Lene Riisager Nielsen: Der kommer penge ind ved undervisning - 25kr pr deltagere. 
Peter Lund: Det er svært at lave ekstra tiltag for at få penge ind. 
Kristina Holst Hansen: Lave mere reklame for klubben og banen. Der bør også laves om på tilmeldingen i 
Skeifa, det er besværligt at ændre sit medlemskab. 
Karina Larsen: Kan der laves differentiering ved tilmelding til stævner? 
Jannie Kaae: Signalværdien i at Skeifa Svendborg medlemmer har 14 dages forspring ved tilmelding til 
stævner, kunne måske give flere medlemmer. 
Leo Brogaard: Er det de medlemmer vi mangler? Vi vil hellere have nogen der kommer i klubben.  
Claus L Christensen: Har vi styr på om alle er medlemmer til 3x stævnerne? 
Katharina Kjærulff: Man skal være medlem af Skeifa Svendborg for at kunne deltage. 
Karina Larsen: 14 dages forspring til Skeifa Svendborg medlemmer ved tilmelding.  
Trine Søholm: Hvilke medlemmer vil vi gerne have? Hvad er gavnligt? Der skal lægges en strategi. 
Peter Lund: Bestyrelsen og stævneudvalget vil tage alle de ting op og arbejde videre med dem. 
Jannie Kaae: Christy og Lene finder på noget i aktivitetsudvalg. Find på ture, gerne istølt. 
 
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer  
Camilla Pers Petersen og Lene Riisager Nielsen ønsker ikke genvalg. 
21 ud af 147 medlemmer - tordenskjolds soldater - ingen vil stille op. 
Vi må afholde ekstra ordinær generalforsamling og gøre medlemmerne opmærksomme på vigtigheden af 
fremmøde og opbakning. 
Camilla og Lene fortsætter indtil den ekstraordinære generalforsamling. 
 



8) Valg af revisor og revisorsuppleant 
Revisor: Arne Egstrøm Jensen genvalgt. 
Revisor suppleant: Pia Meulengracht genvalgt. 
 
9. Eventuelt 
Punkter fra bestyrelsen: 
Stævneudvalget: Jannie Kaae og Peter Lund - vil gerne have flere medlemmer.  
Baneudvalget: Leo Brogaard og Thomas Bjerre - handler om at gøre banen klar til stævner. 
Aktivitetsudvalget: Lene Riisager Nielsen og Christy Sassenberg - kom - vi laver hvad vi kan overkomme. 
Cafeteriaudvalg: Camilla kontaktperson. 
Måske et junior/ungeudvalg. 
I behøves ikke melde jer nu - kom gerne senere. 
 
Karina Larsen: Jeg tænker om startboksen har godt af at stå på hjulene? Den ser meget skæv ud. 
Thomas Bjerre: Jeg kigger på det. 
 
Banelodder for 2016: Torben Hansen, Jeanette Møller Madsen og Thomas Jørgensen har alle vundet en 
kranio sakral terapi til hesten fra Christy Sassenberg Faunaworks. 
 
Vi skal have fundet en ny regnskabsansvarlig, da Anette Henner stopper.  
 
Peter Lund afslutter generalforsamlingen og takker for god ro og orden. 
 


