Generalforsamling Skeifa Svendborg onsdag d. 21/1 2015
29 fremmødte medlemmer.
1) Valg af dirigent

Peter Lund blev valgt til dirigent. Han fastslog at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
Referat: Anette Henner.

2) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

Pia fremlagde årsberetningen:
Årsberetning
I år er det 10 år siden, at en ny bane i Svendborg, første gang blev nævnt på Skeifas
generalforsamling. Den stiftende generalforsamling kom først året efter i 2006. Det skulle dog tage
hele 6 år mere, før banen stod færdig til indvielse den 12. maj 2012.
Banen har været i brug 3 sæsoner nu. Snart starter vi den fjerde og det lader til at vores bane er
godkendt. Den roses af alle, både profferne og vi andre der bare leger for sjov.
Medlemstallet er støt stigende og vi har for nylig fået medlem nr. 164. Det er faktisk slet ikke så
ringe endda. Hvis vi for sjov skal pinde det lidt ud, så består medlemsskaren af 143 kvinder og kun
21 mænd. Af børn under 12, er der kun 4 - til gengæld har vi 20 personer mellem 13 og 18 år. Den
yngste i vores klub er 7 år, den ældste fylder 80 i år. Vi må sige at vi spænder vidt.
Vi spænder også vidt, når i kigger hen over årets arrangementer. Og for bare at starte et oplagt
sted, så har vi 4 mennesker i stævneudvalget at takke for en umenneskelig stor og flot
arbejdsindsats. Det startede allerede først i marts, hvor stævnesæsonnen blev skudt i gang med et
tre-gangsstævne, som var et tilløbsstykke uden lige. Med mange på ventelisten, blev vi klar over, at
dette var noget vi ikke vidste vi manglede. Her kunne man deltage uden rytterlicens og med en
hest der ikke havde lært at tølte endnu. Et rigtig godt sted at starte, for både hest og rytter der
måske ikke havde prøvet stævner før. Kyndige "dommere" bedømte hestene, når de var så heldige
at kunne se dem gennem tågen, som lå tykt over banen det meste af dagen.
I påsken den 18. + 19. april var der Sport om lørdagen og Gædingakeppni om søndagen. God
tilslutning til begge dage.
Sidst i maj fulgte to weekender i træk, med fuldt drøn på. FM i gædingakeppni 24.-25. maj kørte
på rutinen - næsten - vi havde jo prøvet det før. Mange deltagere, faste folde og nu stævneplads
med pølsevogn.
Uden helt at være udhvilet, stod vi igen klar weekenden efter. Elitestævnet 2014 var en regulær
udfordring, der allerede på papiret så træls ud. Vi var oppe imod et veletableret og traditionsrigt
FM. Vi var enige om, at det nok ikke var samme ryttere, men i den grad samme hjælpere. Vi var
klar over at det blev en udfordring, men troede til det sidste på, at vi kunne klare det. Det gjorde
vi også, men sad tilbage med en erfaring rigere, på flere fronter.
DI bestemte på hvilke datoer elitestævnet skulle ligge, og stolte som vi er af vores bane, ville vi
helst ikke gå glip af et stævne, som vi forrige år fik store roser for. Vi valgte derfor at satse og takke
ja til stævnet. Og det er i og for sig ikke medlemmernes gode vilje der mangler på selve dagen. Vi
havde faktisk de dommersekretærer og de ledvogtere vi skulle bruge. Det er ressourcerne til
hjælperforplejning, dommerforplejning, cafeteria, indtjek og folk i sekretariatsvognen der står
øverst på både bestyrelsens og stævneudvalgets ønskeliste her i det kommende år. Det er et emne
som vi glade og i super optimistisk humør gerne vil vende tilbage til under et senere punkt i dag.
14. - 15. juni havde vi et Dansk ranglistestævne på programmet. Med kun 3 tilmeldte blev det
aflyst.
Efter en tiltrængt sommerferie, var der igen fornyet energi til en dejlig stævneweekend den 30.-31.
august. Det eneste vi savnede her, var et cafeteria. Der er heldigvis noget der tyder på, at vi i 2015
ikke kommer til at undvære en så vigtig del af stævnehyggen. En har meldt sig som tovholder, men

der må meget gerne være flere om projektet, så vi sikrer, at det ikke kun bliver det første stævne
der er cafeteria til.
Alt i alt 7 stævner, som aldrig var blevet til noget, hvis ikke det var for alle de hjælpere, der tager
en tørn med bane, og som dommersekretærer og ledvogtere. Tusind tak til alle for en god indsats.
I marts og i juni havde vi to undervisningsforløb i gædingakeppni, arrangeret af Line og Jannie.
Ingibergur Árnasson og Sindri Sigurdsson kom ned fra Island og holdt nogle meget roste
weekender. Disse to weekender er et godt eksempel på medlemsskabte arrangementer, som vi i
bestyrelsen hilser hjerteligt velkommen og meget gerne ser mere af, så vi kan få liv på banen.
Så er vi nået til aktivitetsudvalget som dette år valgte at fokusere på de ting, som vi
erfaringsmæssigt ved, der er opbakning til. Strik og lædersyning fortsatte lidt hen i foråret og er ikke
blevet genoptaget i efteråret, da der efterhånden var for få deltagere.
Tre fællesture er det blevet til. Den 31. marts fra Oure, den 28. september fra Holstenhus og den 7.
december fra Getter ved Lundeborg. Alle ture har været med et pænt antal ryttere, men ikke altid
med et pænt vejr. Men der skal mere end regn og rusk til at stoppe vores seje små heste - det så vi
den 7. december hvor vejret stort set ikke kunne blive værre.
Den 17. august blev der undervist i håndhesteridning ved Peter Vester. Også her i et noget kedeligt
vejr. Samme Peter var den 8. oktober indbudt til at fortælle om sin flytning fra et sted i Sveriges
vildmark og til Lundeborg. Dette foregik på hestenes egne 4 ben og med fuld oppakning.
Foredraget var arrangeret i samarbejde med Skeifa og Laxi og trak over 50 mennesker til huse. Det
var et både sjovt, spændende og tankevækkende foredrag.
Her sidst på året var der et rigtig vintersysletilbud om at fremstille sin egen trold, under kyndig
vejledning fra Getter.
Noget som ellers var i tankerne, men som desværre ikke blev til noget, var Tølt in harmonie. Dette
måtte opgives, da det viste sig at være sværere og meget dyrere at sætte i værk, end man
umiddelbart havde forventet.
Bestyrelsesarbejdet i år, har været præget af stabilt gåpåmod fra alle parter. En fantastisk god
stemning med stor lyst til samarbejde og en god ånd omkring fordeling af diverse opgaver. Der er
blevet budt ind fra alle sider og alle har taget deres del af ansvaret for at byrderne ikke har ligget på
de samme personer gennem året. Vi har holdt 11 bestyrelsesmøder og på skift deltaget i forskellige
møder og arrangementer udenfor klubben. Derudover, har der været sociale arrangementer, f.eks.
en påskefrokost med Skeifa Fyn, som blev afholdt her i lokalet. Den blev indledt med gåtur i
området og derefter spisning, sjove lege og quizzer.
I foråret var Erwin og jeg til DI´s klubmøde, hvor hovedemnerne blev den længe omdiskuterede
sag om ny medlemsstruktur, plus selvfølgelig en lang snak om de nye stævneregler. Der blev
udtrykt stor frustration fra klubbernes side, og det kunne meget nemt være endt i den sædvanlige
mudderkastning, som vi gennem flere år har kendt fra DI´s generalforsamlinger, hvis ikke det havde
været for DI´s nye formand Mie Trolle. Hun forstår at tage brodden af selv den mest indædte
diskussion - en fantastisk konfliktløser lader det til, hvilket DI virkelig har brug for.
Den gode stemning, blev bekræftet i efteråret, hvor DI afholdt sin generalforsamling i en hidtil
uhørt god tone og på rekordtid. Igen var det Erwin og jeg der tog turen til Korsør for at deltage.
Bestyrelsens juletursarrangement tiltrak i år 14 ryttere, som tog turen rundt i Tankefuld/Rantausminde området. Solen skinnede fra en skyfri himmel, og dem der stod for gløgg og æbleskiver var
ikke så lidt misundelige, da de friske heste drog af sted og kom tilbage med rødkindede ryttere.
8. januar deltog Erwin og jeg i et borgermøde omkring Sofielund Skoven. Det er den der ligger
overfor Landsstævnepladsen i nærheden af vores bane her.
Efter et par kuldsejlede private initiativer har kommunen selv taget fat i sagen og inviterede
interesserede til at komme og bidrage med gode ideer og ønsker til udvikling af en spændende
oplevelsesrig skov, til glæde for Svendborg borgere.
Vi syntes umiddelbart det var en god ide at deltage og prøve at snakke for ridestier. Man kunne
efter mødet melde sig til en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag i en rapport der skal være
færdig til maj. Erwin og jeg meldte os ikke. Efter at have hørt om skovens natur og udstrækning var
vi enige om det ikke var noget vi havde lyst til at lægge en masse arbejde i. Skoven er ikke ret stor,

det er MEGET sumpet. Ind gennem midten af skoven går en bred motorvej, som vil være fantastisk
at varme op på. Den er piloteret og belagt, så den kan bruges som cykelsti. Hvis vi skulle arbejde
på noget, så var det tilladelse til at benytte denne ene brede sti. I resten af skoven er det små smalle
snoede stier, og taget i betragtning at der var rigtig mange gode forslag til hvad skoven skal kunne
bruges til, tvivler vi på, at vi som ryttere vil kunne finde plads til en ridetur. Skoven vil ikke kunne
bruges til f.eks. alrid, som ellers var med i vores overvejelser.
Det er dog en trøst, at Erik Andersen fra Natur og Friluft meldte sig til arbejdsgruppen og også vil
arbejde for at der må rides i skoven.
Det er ikke for sent at melde sig til gruppen, så hvis nogen i forsamlingen har mod på det, så er det
bare at kontakte kommunen.
Vores hjemmeside, vil jeg lige nævne. Den kører pålideligt, ikke mindst pga. webmasteren, som
sørger for at vedligeholde og lægge billeder m.m. ind, når undertegnede igen ikke kan få det til at
virke. Tak til vores webmaster for et fantastisk stykke arbejde. Vi håber du vil fortsætte også i det
kommende år. Måske er vi heldige, at nogen af vores medlemmer har noget de gerne vil dele med
klubben, så vi kan få lidt mere forskelligt med.
Skeifa Svendborgs baneanlæg er yderst velfungerende når vi ser på det rent materielle. Dette ikke
mindst, fordi vi har en kolossal ressource i samarbejdet med Sydfyns ErhvervsForskole. Det kan ikke
siges tit nok. Vi er umådeligt heldige, at have en så storsindet samarbejdspartner. Her er ikke noget
der ikke kan lade sig gøre. Lån af traktorer, mødelokaler, festlokaler, storkøkken, cafe og hvad vi
ellers kan komme i tanke om, er aldrig noget problem. Og forstil jer, hvad vi skulle gøre uden
toiletter, eller noget så enkelt som strøm til vores højttalere. Personalet er altid hjælpsomme,
imødekommende og lette at samarbejde med. Det er virkelig guld værd, og gør det let at drive en
klub som Skeifa Svendborg.
Af materiale er vi godt med. Dette års nyanskaffelse er en container til opbevaring af alt det gods vi
efterhånden har fået samlet til huse. Stole, borde, skilte m.m. Det bliver dejligt at få ryddet
dommervognen, som til dato har været propfyldt.
Det var også året, hvor de 8 faste folde langt om længe kunne tages i brug. Skolens elever har sat
stolperne i jorden for os og det lykkes efter et lille års tid og et par forsøg, at få øjemålet på plads.
Efter en arbejdsdag med hjælp fra ikke så mange medlemmer, blev pælene monteret med hegn og
led. Næste arbejdsdag vil runde projektet af, med pæletoppe, så vi sikrer længere levetid.
I foråret søgte Skeifa Svendborg om penge til dommerhuse ved Svendborg Kommunes "Pulje til
lokale initiativer". Vi var så heldige, at få 55.000 kr. til 5 dommerhuse.
En arbejdsgruppe bestående af Lene og Thomas, har gennem efteråret arbejdet med udformning,
materialevalg og møder med Sydfyns ErhvervsForskoles snedkerafdeling. Der er godt gang i
projektet og vi forventer at de står klar til årets første stævne.
Gennem året har vi brugt en hel del af vores bestyrelsesmøder til løbende at diskuteret hvordan vi
får flere af vores medlemmer involveret.
Når vi som mennesker beslutter at engagere os, ligger der altid bevidste eller ubevidste motiver
bag. I det frivillige arbejde drives motivationen ikke, som på det lønnede job, af økonomiske
behov.
Vi er derfor som klub, nødt til at have fokus på, hvad der er udgangspunktet for det enkelte
medlems engagement.
Når det gælder frivillighed, er rigtig mange drevet af fællesskabet, det at have et fælles engagement,
i en fælles interesse, en fælles passion. Nogen er drevet af glæden ved at gøre noget for andre,
mens andre igen er drevet af at være med der, hvor der tages beslutninger og hvor man har
indflydelse. Det frivillige arbejde kan for nogen også være en kompetenceopbygning, så der er
noget at skrive på CV ´et. Unge mennesker der deltager i frivilligt arbejde, er i høj kurs.
Vi har spurgt os selv, om det er fordi vi som forening simpelthen ikke tilbyder det der tiltrækker
frivillige arbejdskrafter?
Vi er meget meget lydhøre overfor hvad vi kan gøre. Frivillige er og bliver klubbens vigtigste råstof,
og der er og skal være plads til at vi alle kan yde noget for fællesskabet, på en måde, så alle også
føler de får noget igen.

Vi mener i Skeifa Svendborg, at kunne tilbyde noget til alle typer af frivillige, uanset hvad motivet
for motivationen måtte være, og vi ved at der findes uanede mængder af gode ressourcer derude.
Vi har jo netop det sociale fællesskab og den passionerede interesse, som binder os sammen. Man
kan få indflydelse og samtidig glæden ved at gøre noget for andre, man kan blive klogere på
alverdens ting og opbygge kompetencer på mange områder. Ens sociale netværk udbygges, man
møder så mange spændende og kloge mennesker - der er masser at lære. Det er alt sammen noget
vi kan tilbyde i Skeifa Svendborg.
Vi har forsøgt at pleje vores hjælpere bedre til stævnerne og i efteråret arrangerede bestyrelsen en
medlemsfest, hvor vi både har brugt en del kapital og en stor arbejdsindsats for at gøre festen til
noget attraktivt og specielt. Der mødte flere op end sidste år og vi satser på at det er en tendens
der vil fortsætte i årene fremover. Vi drømmer om at være 100 mennesker eller mange flere.
Datoen for festen er allerede lagt i kalenderen, så det er muligt at sætte et kryds allerede nu.
Bedre hjælperpleje og Cowboyfest, er kun de første tiltag for at få flere med op på hesten. Der skal
fortsat arbejdes med rekruttering, ja måske skal man ligefrem arbejde med en konkret og skriftligt
nedfældet frivilligpolitik, måske med afsæt i det arbejdsredskab, som DI i samarbejde med
Friluftsrådet har arbejdet på det sidste års tid, og som skal gøres færdig her hen over det næste
halve år. Det bliver i hvert fald spændende at se, hvad der kommer ud af det projekt.
Vores år i bestyrelsen blev afsluttet med julefrokost, godt nok først i januar. Hyggeligt sidste
bestyrelsesmøde, mens vi indtog dejlig mad og drikke, efterfulgt af bowling.

Jannie Kaae: Er det med vilje at startboksene bliver forbigået i tavshed eller er det en
forglemmelse?
Pia Meulengracht: Det beklager jeg, det er en forglemmelse. De skal selvfølgelig med.
Beretningen blev godkendt.
3) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab

Thomas fremlagde regnskabet:

Årsregnskab Skeifa Svendborg 2014
Note

indtægter

Indtægter
Kontingent - 162 medlemmer
Kommunalt tilskud
Stævner
Øvrige arrangementer
Sponsorer
Banelodder
6 Øvrige indtægter
Indtægter i alt
1
2
3
4
5

1
3
4
5
7
8

Udgifter
Administrations bidrag Skeifa
Stævner
Øvrige arrangementer
Sponsorafhængige udgifter
Baneanlæg
Klubhus, skurvogn og maskiner

Udgifter

2013
153 medl.
48.675,00
3.335,00
220.179,69
4.568,50
20.000,00
2.550,00
299.308,19

2012
163 medl.
58.650,00
11.712,00
27.892,00
12.374,00
32.000,00
8.000,00
5.400,00
156.028,00

35.800,00
166.693,67
35.524,69
42.500,00
138,00
4.705,10

-33.375,00
-169.977,29
-3.430,90
-19.458,51
-10.910,00
-22.370,49

-42.350,00
-16.356,00

52.000,00
3.570,00
225.132,50
32.291,00
40.000,00
815,50
353.809,00

-108.954,00
-4.355,00

Kontor og Porto
Hjemmeside
9 Gaver
10 Øvrige omkostninger
Driftsudgifter i alt
Gebyr til bank
Renteindtægter
Renteudgifter
Ekstaordinære udgifter
Finansielle poster i alt
Årets resultat

67,00
180,00
1.043,80
17.784,72

-104,95
-5.723,75
-2.238,00
-12.716,98

-240,00
-270,00

304.436,98
30,00

-280.305,87

-172.925,00
-310,00
-10.790,00
-8.000,00
-19.100,00

30,00
49.342,02

-400,00

19.002,32

-35.994,00

AKTIVER
Anlægsaktiver
Baneanlæg
Klubhus
Skurvogn
Anlægsaktiver i alt

1,00
1,00
1,00
3,00

Likvide midler
Kasse
Bank - drift
Bank - afdrag
Likvide midler i alt

1.000,00
77.124,17
5.002,36
83.126,53

1.050,00
51.505,15
2,36
52.557,51

0,00
45.613,00
0,00
45.613,00

5.375,00
5.375,00

225,00
1.200,00
1.425,00

0,00
0,00
0,00

88.504,53

53.985,51

45.615,00

11 Tilgodehavende
Forudbetalt
I alt tilgodehavende
Aktiver i alt
PASSIVER
Egenkapital primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo
12 Kortfristet gæld
13 Langfristset gæld
Svendborg Idræts samvirke
Langfristset gæld i alt
Passiver i alt

AKTIVER
2013
1,00
1,00
1,00
3,00

-601,49
49.342,02
48.740,53

2012
1,00
1,00
0,00
2,00

PASSIVER
-19.603,81
16.390,00
19.002,32
-35.994,00
-601,49
-19.604,00

175,00

2.500,00

634,00

39.589,00
39.589,00

52.087,00
52.087,00

64.585,00
64.585,00

88.504,53

53.985,51

45.615,00

Note
1

Kontingent
Administrationsbidrag
162 medlemmer

2

Kommunalt tilskud til u/25 år

3

Stævner
3 gangsstævne indtægter
3 gangsstævne udgifter

Forårsstævne og Gædingakeppni
Forårsstævne og Gædingakeppni

Gædingakeppni FM indt.
Gædingakeppni FM udg.

WRL udtagelse indt.
WRL udtagelse udg.

4

5

52.000,00
-35.800,00
16.200,00
3.570,00

3.939,50
-1.233,14
2.706,36
33.087,50
-14.945,06
18.142,44
71.045,00
63.296,37
7.748,63
88.764,00
-72.310,40
16.453,60

Sensommer DRL/Gædingakeppni indt.
Sensommer DRL/Gædingakeppni udg.

28.296,50
14.908,70
13.387,80

Indtægt stævner i alt

58.438,83

Øvrige arrangementer
Gædingagames forår
Gædingagames juni
Ridetur Oure
Cowboyfest
Cafe

Sponsorater
Folkeoplysningsudvalget Svendborg
Fonden Fynske Bank
Startbokse
Fonden Fynske Bank
Kristian Tofte Ambo

-393,89
921,00
275,00
-4.279,80
244,00
-3.233,69

20.000,00
15.000,00
-37.500,00
5.000,00
-5.000,00
-2.500,00

30 medl u/25 år á 119 kr

6

7

8

9

10

11

12

13

Øvrige indtægter
GF mad/drikkelse
Flaskepant

Baneanlæg
Arbejdsdag

Klubhus, skurvogn og maskiner
Rep vandvogn
Markise skurvogn
Skur/container

Gaver
Afgående bestyrelse 2013
Hjælp til hjemmeside
Tegninger Leo Thiel

Øvrige omkostninger
GF 2013
Klubmøde/GF
Medaljer til stævner
Pavilionner og andet
Faste folde
Div.
Møde med Skeifa
Rep traktor SEF
Arbejdsdag

Tilgodehavender
Betalt Smidts Radio 2x
Kontingent 2 personer

Kortfristet gæld
Administrationsbidrag Skeifa
Langfristet gæld
Svendborg Idrætssamvirke

752,00
63,50
815,50

(GF udg. 738,70 kr)

-138,00
-138,00

-1.705,10
-1.000,00
-2.000,00
-4.705,10

-700,00
-123,80
-220,00
-1.043,80

-738,70
-807,78
-6.285,41
-5.879,50
-545,00
-467,08
-512,00
-2.000,00
-549,25
-17.784,72

5.000,00
375,00
5.375,00

175,00

39.589,00

Betalt ud 31/12 2018

Jannie Kaae: Bør startboksen ikke sættes ind under aktiver?
Thomas Bjerre: Det bliver den i år sammen med den nye container.
Flot overskud.

Lene Risager Nielsen: Det er de frivillige kræfter som bærer det hele. Stævnerne er med til at
skabe et godt overskud. Det er ingen pengetank, men vi vil gerne have noget i gang på banen.
Så kom bare frit frem - vi hjælper gerne. Det må gerne koste.
Thomas Bjerre: Stor tak til Anette Henner som har hjulpet med at få regnskabet lavet.
Regnskabet blev godkendt.
4) Fremlæggelse af foreningens budget samt fremtidige planer

Thomas fremlagde budgettet:

Budget 2015
Indtægter:
Kontingent - 162 medlemmer
Kommunalt tilskud
Stævner
Øvrige arrangementer
Sponsorer
Indtægter i alt

52.000
3.500
85.000
20.000
65.000
225.500

Udgifter:
Administrations bidrag Skeifa
Stævner
Øvrige arrangementer
Sponsorafhængige udgifter
Baneanlæg
Klubhus, skurvogn, maskiner
Kontor, porto
Hjemmeside
Gaver
Øvrige omkostninger
Afdrag SIS Lån
Udgifter i alt.

35.800
50.000
25.000
55.000
13.000
3.000
500
180
1.500
20.500
12.500
216.980

Budget i alt

8.520

Det er et forsigtigt budget vi har lavet.
Vi har fået 55.000 kr til dommerhuse. Vi vil sælge sponsorater på dommerhusene, så sponsor
kan få et reklameskilt på et dommerhus. Vi satser på at få 10.000 kr ind på dette.
Vi har sat 13.000 kr af til baneanlægget. Der skal stenmel, ler og salt på.
Vi har afsat 3.000 kr til klargøring af den nye container vi har købt til opbevaring af vores
ting.
Vi har købt et nyt telt på 5x12 m, et godt stort partytelt som vi fik til 8.000 kr. Kan lejes af
medlemmerne.
Vi skal tænke på indtægter og udgifter og ikke se så meget på bundlinien i budgettet.
Kommentarer/spørgsmål:
Jannie Kaae: Vi vil gerne være selvforsynende til stævnerne mht. udstyr hvis der er råd til det.
Peter Lund: Det er ikke så dyrt.

Thomas Bjerre: Vi har kigget på det og i det omfang vi har brug for det vil vi købe noget. Så
kan det også blive billigere at afholde stævner. Kugleteltet er dårligt og derfor købte vi et nyt
partytelt på 5x12 m. Der var 63 % rabat så det kostede kun 8.000 kr.
Der blev spurgt til hvilke stævner bliver afholdt i år?
Bestyrelsen: Det kommer vi til lidt senere.
Thomas Bjerre: afdrag på SIS lånet er vist i budgettet, da det er en fast betaling de næste par
år.
Lene fremlagde planer og idéer for 2015:

Planer og idéer 2015














Der er blevet lagt et rigtig fint stævneprogram i år. Der er stævner for enhver: tre-gangsstævner, GK, breddestævner og ranglistestævner. Se mere på Skeifas kalender.
Undervisning på Tankefuldbanen: Klubben kan allerede nu invitere til kursus v. Kristian
Tofte Ambo. Der vil blive drive-in undervisning på hverdage når vi får lidt længere dage.
Diana har haft kontakt til den islandske proff-rytter Karen Lindal og hun kommer
sandsynligvis engang i efteråret og afholder kurser.
Dommerhusene, som vi var så heldige at få penge til sidste år, er nu så småt sat i
produktion. Det er skolen som står for dette og vi glæder os til at se det færdige resultat.
Dommerhusene er halvfærdige.
Opvarmningsmuligheder ved stævner: i år vil vi arbejde på hvad der er af muligheder for at
få bedre opvarmningsmuligheder til stævner. Vi afdække økonomien i forbindelse med
anlægning og dermed finde ud af hvad vi kan søge af sponsorater osv.
I 2015 vil Skeifa Svendborg arrangere følshow. Mere info kommer når planlægningen går i
gang.
Aktivitet på Tankefuldbanen: Klubben er efterhånden nået langt og er kommet hen over
flere større projekter. Derfor vil bestyrelsen i 2015 arbejde på, at finde gode arrangementer
til jer og jeres heste. Idéerne går foreløbigt på ridekurser ved forskellige undervisere,
foredrag af forskellig art og andre aktiviteter som har Tankefuldbanen som
omdrejningspunkt. Vi bestræber os på at have arrangementer for alle om man er
fritidsrytter, stævnerytter, avler osv.
Vi ved at aktivitetsudvalget vil stå for flere gode fælles rideture i løbet af året.
I løbet af 2015 vil der komme én eller flere arbejdsdage, og vi håber at se mange
medlemmer til nogle hyggelige og aktive dage. Mere info følger.
Cowboyfest i efteråret
Vi leger med idéen om at lavet en Skeifa Svendborg eller en Fyns Cup Hvor man efter at
have deltaget nogle bestemte stævner kan blive kåret som ”Cup-mester” og blive tildelt en
vandrepokal. Vi Håber på t det kan blive et samarbejde med Skeifa Fyn og at det f.eks.
kunne blive med tre stævner på henholdsvis Tankefuldbanen, Davindebanen og
Orelundbanen.
Er der nogen som sidder med gode idéer, så tøv ikke med at tage kontakt. Vi står gerne til
rådighed med råd og hjælp.
I er meget velkomne til selv at arrangere fællestræning, hyggeaftener m.m. på
Tankefuldbanen.

Caroline Thrane: Jeg har lavet følshow i mange år i samarbejde med Skeifa og Litur. Der har
været et åbent avlermøde hvor vi snakkede om hvor vi er på vej hen. Vi vil opsamle viden
om de føl/ungheste der bliver godt bedømt, også er dem vi senere ser til stævnerne og i avlen.
Følshows skal fremover køres efter den tyske metode, så vi arbejder ud fra metode/bedømmelse. Der er andre der også vil arrangere følshow på Fyn - det vil være en god idé at arbejde
sammen om følshowet.

Foreløbige arrangementer 2015:

5) Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår følgende ændring til § 8 i vedtægterne (ændring markeret med rød skrift):

Oprindelig ordlyd:

§ 8 Bestyrelsesarbejdet.
Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen.
Generalforsamlingen indkaldes i Skeifa Nyt eller ved særskilt brev til de enkelte medlemmer med
mindst 14 dages varsel. I indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil 1 uge
før generalforsamlingen. Foreningens regnskab skal vedlægges indkaldelsen til den ordinære
generalforsamling eller offentliggøres på hjemmesiden.
Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges
efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg. Hvis der også her er stemmelighed
foretages lodtrækning.

Ændres til:

§8 Bestyrelsesarbejdet.
Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt via Skeifa Nyt, brev eller elektronisk pr. e-mail til alle
medlemmer. Hvis medlemmet ikke har e-mail, sendes indkaldelsen med post. Indkaldelsen sendes
til hovedmedlemmet på adressen. Indkaldelsen skal ske med mindst 4 ugers varsel. I indkaldelsen
skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil 1 uge før generalforsamlingen.

Foreningens regnskab til den ordinære generalforsamling offentliggøres på hjemmesiden senest en
uge før generalforsamlingen.
Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges
efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg. Hvis der også her er stemmelighed
foretages lodtrækning.
Motivation:
Skeifa Fyn har samme forslag til generalforsamlingen i februar.
Skeifa Nyt har deadline den 15. december, og udkommer dermed midt i januar. For sent til at
indkaldelse kan nå at udkomme i tide.
Indkaldelsen skal altså i bladet allerede i oktober måned. Med forslaget er det muligt også at
sende ud pr. mail/nyhedsbrev.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
6) Fastsættelse af kontingent for medlemmerne

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Vedtaget.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer

Lene Nielsen ønsker genvalg
Diana Nielsen genopstiller ikke
Pia Meulengracht genopstiller ikke
Nye kandidater:
Kristian Skammelsen og Camilla Pers Petersesn. Begge blev valgt ind i bestyrelsen.

8) Valg af revisor og revisorsuppleant

Arne Egstrøm Jensen blev valgt til revisor og Pia Meulengracht til revisorsuppleant.

9) Eventuelt

Bestyrelsen fremlagde en opdateret stævnemanual, i et forsøg på at gøre det mere overskueligt
hvad det er der skal laves til stævnerne. Vi vil gerne have navne på posterne. Der er 2
niveauer i dette, tovholdere og hjælpere. Dette vil hjælpe stævneudvalget meget at vi får
tovholdere og hjælpere.
Gunvor Talbo: Har i en hjælperbank?
Bestyrelsen: Nej vi har ikke en liste over hvem af de 163 medlemmer der kunne tænke sig at
hjælpe til.
Gunvor: Det er en god idé at prikke til medlemmerne om de vil hjælpe. Så får man nok flere
hjælpere end hvis folk skal melde sig selv. Og tag kontakt til de nye medlemmer også.
Peter Lund: Få evt. Sporti til at lave et ekstra afkrydsningsfelt til indmeldelsesblanketten hvor
man kan melde sig som hjælper.
Susanne Nyholm: Man behøves ikke at melde sig som hjælper til alle stævner/arrangementer det er ok at melde til fra gang til gang. Dette behøves heller ikke være for hele dagen, det er
ok at med et par timer. Nye skal kunne være med som føl.
Pernille Janbæk Jørgensen: Sidste år havde vi givet rytterne muligheden for at tilmelde sig som
hjælper til stævnet og betale en pris. Ønskede man ikke/eller havde ikke mulighed for at
hjælpe skulle man betale 100 kr mere i tilmelding. Det vil vi fortsætte med i år.
Lene Risager Nielsen: Meld jer nu til en hjælperbank. Vi lader et papir gå rundt hvor i kan
skrive jer op på.
Kommentar: Det kan godt være svært at komme ind i klubben, lidt indspist.
Caroline Thrane: Der har været den første dopingsag i DI og det sendte chokbølger gennem
foreningen. Der er strenge regler for hest og rytter og det er vigtigt at have orden i sine sager.

Man kan få en bøde og værst 2 års udelukkelse. Ved udelukkelse har man ingen adgang til
stalde, man må ikke undervise og andet. Der er meget skrappe regler. Alle har pligt til at
anmelde hvis man ser noget. Efter denne sag vil der nok være øget opmærksomhed til stævner
og Anti Doping Danmark vil nok tage dopingprøver på hest og rytter. Stævnet betaler for Aprøven og en evt. B-prøve betales af rytteren selv. På Feif.org, Dansk Ride forbund og Anti
Doping Danmarks hjemmesider kan man læse meget mere. Det er vigtigt at have styr på det.
Peter takkede for en god generalforsamling.

Dirigent Peter Lund,
28/2 2015

________________________

Anette Henner
28/2 2015

