
Referat Generalforsamling Skeifa Svendborg lørdag d. 30. januar 2016 

 

1. Valg af dirigent 

Arne Egstrøm Jensen blev valgt til dirigent. Han fastslog at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

Anette Henner tager referat. 

 

2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 

Lene Riisager Nielsen beretter: 

Årsberetning 2015 

 Indledning 

 Så er endnu et år gået i Skeifa Svendborg, og det har være et ganske fint år. Vores gode baneanlæg har 

nu 4 sæsoner på bagen, og i 2015 har den endnu engang båret mange flotte heste til stævner, 

undervisning og daglig træning. Og den gør det godt! Med hjælp fra vores flittige baneudvalg, ler, salt, 

stenmel og de mange hestehove er både ovalbanen, passporet og Ollerups plads blev rigtig god og fast. 

Den roses stadig af alle som besøger den, og vi glæder os over dens kvalitet. 

 Ved sidste års generalforsamling talte Skeifa Svendborg 162 medlemmer. I år tæller vi 156 medlemmer. 

Medlemskaberne er fordelt på 134 kvinder, 22 mænd og 22 børn og unge op til 18år. 13 af vores 

mandlige medlemmer er i aldersgruppen 50-69 år. Om det siger mest om klubben eller mændene, er 

svært at sige, men måske fornuften først slår til i den alder? Klubbens yngste medlem er 9 år og det 

ældste er 80 år. Fantastisk at klubben favner så bred en skare af hestetossede mennesker!  

 

Aldersfordeling  I alt  Kvinder/piger  Mænd/drenge  

Op til 12 år  5  4  1  

13 – 19 år  17  17  0  

20 – 29 år  14  12  2  

30 – 39 år  9  8  1  

40 – 49 år  39  37  2  

50 – 59 år  43  37  6  

60 – 69 år  24  17  7  

70 – 79 år  4  1  3  

80 år  1  1  0  

I alt  156  134  22  

 

 Bestyrelsen anno 2015 har været præget af en stabil arbejdsindsats, en fantastisk god stemning og god 

klubånd. Vi har holdt 10 bestyrelsesmøder som har indeholdt mange forskellige idéer, emner og 

projekter – nogle er udførte, nogle er sat i gang og nogle er stadig blot i tankerne. Af eksempler kan 

nævnes de efterspurgte opvarmningsmuligheder i forbindelse med større stævner. Dette projekt er en 

større omgang, men vi tager små skridt fremad med jævne mellemrum. Idéen om et følshow i Skeifa 



Svendborg-regi var også på bordet, men i stedet var nogle dygtige arrangører på banen på Nordfyn og 

fik stablet et meget flot show på benene hos Hedebo Tøltheste. 

 Til gengæld har vi anskaffet mange gode ting til klubben. Skeifa Svendborg råder nu over et stort 

partytelt, som fik debut til stævnet i påsken, cafeteriaet har fået nyt inventar herunder fx en 

industritoaster, som gjorde cafeteria-tjansen noget lettere. Banen har fået et nyt handy baneslæb, som er 

lige til at spænde efter en bil og en ny vandvogn, samt trillebøre og grebe. Vi har fået købt et lydanlæg 

og Stutteri Katulabo har forsynet os med kabler og mixer. Og så har vi taget vores flotte dommerhuse i 

brug. Til stævner står de flot på volden langs ovalbanens ene langside. 

 En stor tak skal endnu engang lyde til Sydfyns Erhvervsforskole. Uden dem, deres velvillighed og 

arbejdsindsats var ingen af vores arrangementer mulige. De er altid klar til at hjælpe og bedre fysiske 

forhold kan vi ikke forlange. Der er altid plads til vores habengut. Selvom vi efterhånden fylder ret 

meget, findes der altid en mulighed for at få plads til den næste anskaffelse. 

 Året 2015 har budt på 4 stævner, 4 arbejdsdage, og en cowboyfest. Vi valgte at skære ned på antallet af 

stævner, fordi stævneudvalget ikke tæller mange medlemmer og for at passe på vores faste hjælpere.  

 2015 blev skudt i gang d. 28. Februar med en arbejdsdag. Denne dag blev brugt til at vække banen fra 

dens vinterhi og gøre den klar til årets første stævne, som fandt sted allerede dagen efter.  

 1. marts løb 3-gangsstævnet af stablen med 39 deltagere. Igen i år var det en populær stævneform som 

tiltrak både begyndere og øvede, og turryttere som garvede konkurrenceryttere med unge uerfarne 

heste. Det var en dejlig dag med god stemning og god ridning. 

 Igen d. 27. Marts var vi klar med en arbejdsdag. Vores dommerhuse stod klar og skulle males inden 

brug. Efter mange overvejelser over farvevalg, fandt vi en neutral brunlig farve, som får dem til at stå 

flot i landskabet. Husene har været i brug hen over sæsonen, og roses af både dommere og sekretærer.  

 Dommerhusene stod klar til vores to en-dags-stævner d. 4.-5. april. Én dag med sports-klasser med 57 

deltagere og én dag med gæðingakeppni med 30 deltagere. Det er en stævneform vi er glade for, da vi 

når to stævner på én weekend. Fra deltagerne har vi også fået god respons på stævneformen. 

 D. 16. maj havde vi igen arbejdsdag, hvor vi skulle male klubbens nye container. Containeren er købt 

med henblik på opbevaring af meget af det grej vi bruger i forbindelse med stævner, og den blev da 

også hurtigt fyldt godt op. Containeren blev malet sort for at tiltrække sig så lidt opmærksomhed som 

muligt, og står nu og gemmer sig omme ved de faste folde. 

 D. 13.-14. juni afholdte vi fynsmesterskab og DM-udtagelse i gæðingakeppni. Her havde vi 62 deltagere, 

som gav den gas på banen.  Ved dette stævne havde vi mobilbokse, som pga. antallet af 

boksreservationer kunne være på samme side af vejen som banen. Dette var meget populært hos 

rytterne og stemningen bar præg af det. Det var let og hurtigt at komme frem og tilbage mellem stalden 

og folde, bane, tilskuerpladser, cafeteria og sekretariat.  

 Igen d. 29.-30. august have vi arrangeret to endagsstævner. De måtte desværre aflyses pga. for få 

deltagere. Årsagen var nok, at det var for kort efter sommerferien og for tæt på det traditionsrige 

Orelundstævne.  



 Årets sidste stævne var 3-gangsstævnet d. 3. oktober med 32 deltagende. Stævnet blev afviklet med god 

stemning, seje ryttere og i dejligt efterårsvejr. 

 D. 24. oktober løb vores årlige cowboyfest af stablen. Selvom vi denne gang kun var omkring 20 

feststemte deltagere, var det bestemt hyggeligt alligevel! Igen i år fik vi god mad, dansede linedance ved 

vores faste instruktører og fik lidt alkoholiske drikke indenbords.  

 D. 7. november var årets sidste arbejdsdag. Dommerhusene skulle flyttes ned fra volden, om til de faste 

folde og pakkes ind til vinterhi. De sidste saltrester blev spredt på ovalbanen og kanterne på 

Ollerupsplads blev lappet med resterne af stenmelet. 

 Bestyrelsen mødtes sidste gang i 2015 til julefrokost d. 8. december til spisning og bowling i Bowl’n’Fun 

her i Svendborg. Vi spiste, konkurrerede, snakkede om løst og fast samt klubbens kommende sæson. 

 Alt i alt en god sæson, som kun kunne lykkes med de hænder, som har været med til at løfte opgaverne 

i løbet af året. En kæmpe tak skal lyde til vores stævneudvalg – et lille udvalg, som gør en kæmpe stor 

indsats med at arrangere og afvikle vores gode stævner. En særlig tak skal også lyde til alle de hjælpere, 

som også stiller op når stævnerne skal køre. Vores standhaftige baneudvalg, som gang på gang sørger for 

at ryttere og heste rider på en bane af meget høj standard, tak! Og takken til jer alle kommer også ude 

fra de ryttere, som kommer fra hele landet besøger vores skønne baneanlæg. Gang på gang får vi ros for 

vores imødekommenhed, service og vores måde at afvikle på. Klap jer selv på skulderen, i gør det godt! 

 2015 var også året, hvor vi valgte at støtte 5 Skeifa Svendborg-medlemmer, som havde kvalificeret sig til 

DM og skulle deltage. De kvalificerede ryttere kunne søge om støtten på 500 kr. og en vest med logo 

efter først-til-mølle-princippet. Camilla Pers i A-flok, Katharina Kjerulff i 4.1 senior og B-flok , Tamara 

Reinhard i Børne-flok, Kristian Tofte Ambo i 5.1 ung og Sys Pilegaard i seniorklasserne T.2 , 5.1 og PP.1. 

 Desuden søgte vi igen i år støtte hos Fynske Bank til at hjælpe Kristian Tofte Ambo på vej til WM. 

Kristian havde klaret sig fantastisk i 5.1 i løbet af året, blev da også danmarksmester denne disciplin og 

blev så udtaget til at forsvare de rød-hvide farver i Herning.  Fynske Bank var igen klar med et sponsorat 

på 5000kr. til klubben, som vi kunne give videre til Kristian. Det er fantastisk at se et af vores 

medlemmer klare sig så godt! 

 Og med denne beretning, vil jeg på vegne af bestyrelsen gerne sige tak for et godt 2015! Vi glæder os til 

at se jer igen i 2016. 

 

Bestyrelsens beretning blev godkendt. 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab 

Thomas Bjerre fremlægger regnskabet. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Note 

  1 Kontingent 2015 49.525,00 

 

Administrationsbidrag -33.825,00 

 

157 medlemmer 15.700,00 

   2 Kommunalt tilskud 32 unge u/25 år 5.184,00 

   3 3-gangsstævne inkl. cafeteria 1/3 indtægter 7.453,60 

 

3-gangsstævne inkl. cafeteria 1/3 udgifter -4.557,00 

  

2.896,60 

   4 Forårs/Gædingakeppni inkl. cafeteria indtægter 42.605,50 

 

Forårs/Gædingakeppni inkl. cafeteria udgifter -19.219,53 

  

23.385,97 

   5 Gædingakeppni inkl. cafeteria 13/6 indtægter 81.177,00 

 

Gædingakeppni inkl. cafeteria 13/6 udgifter -42.554,44 

  

38.622,56 

   6 3-gangsstævne inkl. cafeteria 3/10 indtægter 4.194,00 

 

3-gangsstævne inkl. cafeteria 3/10 udgifter -2.862,45 

  

1.331,55 

   

 

Stævner inkl. cafeteria i alt 66.236,68 

   7 Øvrige arrangementer 

 

 

Juletur 2014 fra Tankefuld 350,00 

 

Cowboyfest -2.274,00 

  

-1.924,00 

   8 Sponsorater 

 

 

Svendborg kommune dommerhuse 55.000,00 

 

Fonden Fyske Bank 5.000,00 

 

Dommerhuse betaling -55.000,00 

 

Kristian Tofte Ambo -5.000,00 

  

0,00 

   9 Øvrige indtægter og udgifter 

 

 

Undervisning på banen 2.625,00 

 

GF 2014  -783,30 

 

Tilskud DM -2.000,00 

 

Sponsorveste -3.073,00 

 

Afslutning bestyrelsen 2014 -1.783,75 

 

Afslutning bestyrelsen 2015 -1.670,00 

 

Div. -1.933,00 

  

-8.618,05 

  

 

 

 

 

 



10 Stævnerelaterede udgifter 

 

 

Telt -7.985,94 

 

Toastere -2.200,00 

 

DI A-dommere 2014 -750,00 

 

Div. Stævner indkøb -9.717,80 

 

Lydanlæg -13.099,73 

  

-33.753,47 

   11 Baneanlæg 

 

 

Ler -1.572,75 

 

Stenmel -6.537,81 

 

Underføring pasbane -290,28 

  

-8.400,84 

   12 Klubhus, skurvogn og maskiner 

 

 

Startbokse +  dommerhuse 2,00 

 

Maling dommerhuse -1.322,75 

 

Stel vandvogn -2.000,00 

 

Baneslæb + div. -1.124,00 

  

-4.444,75 

   13 Gaver 

 

 

Regnskabshjælp 2014 -648,00 

 

Afgående bestyrelse 2014 -623,00 

  

-1.271,00 

   14 Tilgodehavende 

 

 

FI kreditorabonnement - fejl bank 500,30 

 

5. kontingentafregning 425,00 

  

925,30 

   15 Kortfristet gæld 

 

 

5. afregning administrationsbidrag -225,00 

  

-225,00 

   16 Langfristet gæld 

 

 

SIS lån -27.091,00 

  

-27.091,00 

 

Thomas' uddybende forklaring til noterne: 

Tilskuddet til unge under 25 år fra Svendborg kommune er lidt højere end sædvanligt, da Folkeoplysnings-

udvalget i Svendborg valgte at give 30 kr ekstra pr ung. Tilskuddet blev til i alt 162 kr pr ung under 25 år. 

Grunden til at vi har så stort overskud til stævnerne, er at vi har skolen og området til fri afbenyttelse. Vi 

skal værne om dette samarbejde. 

Vi fik en god deal med skolen vedr. dommerhusene. 

Vi bruger også penge i klubben - bl.a. note 7-10.  

Lydanlægget bliver bogført ind under aktiver. 

Regnskabet blev godkendt. 



4. Fremlæggelse af foreningens budget og fremtidsplaner 

Thomas Bjerre fremlagde budgettet for 2016: 

 

 

Det er vores bud på 2016, men man ved jo aldrig. Udgangspunkt er samme medlemsantal.  

Vi har lidt over 2 år til vi er færdige med at betale af på SIS lånet. 

Lene Riisager Nielsen fremlagde fremtidsplanerne: 

• Arbejdsdag d. 19. marts kl. 10.00 

• 3-gangsstævne d. 2. april 

• Skeifa Svendborg Open d. 5.-8. maj 

• 2 x éndagsstævne (GK og sport) 25.-26. juni 

• 3-gangsstævne d. 20. august 

• 3-gangsstævne d. 8. oktober 

• Fest d. 29. oktober 

• Medlemmers initiativer og ønsker  

 



Lene: Arbejdsdag d. 19/3 - kom og hjælp, tit er det kun bestyrelsen der komme til arbejdsdagene. 

Anette Henner: I skal annoncere det tidligere og bedre - så kommer vi gerne og hjælper. 

Lene:  

Vi holder 3-gangsstævne d. 2. april. Det er en stævneform, der samler en del medlemmer. Både nye og 

øvede. 

Skeifa Svendborg Open - 4 dage i Kristi himmelfartsdagene - kom og hjælp. Vi vil gerne lave det til en 

tradition. Vi afvikler 2 dage med sport både A og B samt 2 dage med gædingakeppni. Det er positivt at vi 

har både sport A og B, men det gør nok også at en del af vores medlemmer gerne vil ride og så kommer 

der muligvis til at mangle hjælpere. Vi har virkelig brug for hjælpere, så vi er så mange som muligt der skal 

lave så lidt som muligt. Meld dig om du kun kan et par timer, en halv dag, en hel dag - eller også gerne 

hvis du kan alle fire dage. 

Bente Thomsen: Sidste år til generalforsamlingen var der nogle der meldte sig som hjælpere. Bl.a. gjorde 

jeg, men jeg er aldrig blevet kontaktet. 

Lene: 

2 en dags stævner d. 25.-26. juni - Sport og Gædingakeppni.  

Fest d. 29/10. Denne gang bliver det ikke en cowboyfest. 

Vi vil meget gerne have forslag og ønsker fra medlemmerne om hvad der skal ske i klubben. Vi står gerne 

til rådighed med råd og hjælp. Man må også gerne selv arrangerer noget. 

Vi vil fremover give et tilskud på 500 kr/deltager til 5 som skal deltage ved dyrskue og DM. Det bliver efter 

først til mølle princippet og bestyrelsen melder ud, når der kan ansøges om det. Desuden vil vi gerne hjælpe 

med at søge et større beløb hvis nogle fra klubben skal deltage ved NM.  

5. Indkomne forslag 

Ingen. 

 

6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne  

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent - vedtaget. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg: 

Thomas Bjerre - ønsker genvalg 

Erwin Winter - genopstiller ikke 

Kristian flytter til Nordvestfyn, stopper muligvis i bestyrelsen. 

Til bestyrelsen blev valgt: Thomas Bjerre, Ann Louise Pers Petersen, Leo Brogaard og Christy Sassenberg.  

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Arne Egstrøm Jensen fortsætter som revisor og Pia Meulengracht som revisorsuppleant. 

 

 



9. Eventuelt 

Orientering vedr. banen fra bestyrelsen: 

Skolen bygger om og køre en masse jord hen over vores bane. Jorden skal bruges til en mountainbike bane 

på den anden side af pas sporet. Vi blev orienteret om det fra skolen og vi bad dem køre uden om pas 

sporet, men skolen ville ikke ændre på planerne. Vi er ikke tilfredse med dette. Skolen har lagt fiberdug, 

sand og køreramper over pas sporet. Vi håber ikke at der sker noget med banen. De skal fjerne det hurtigst 

muligt igen. Pas sporet tager muligvis ikke skade, men man ved aldrig. Det er princippet i det vi er 

utilfredse med - at skolen ikke vil høre på os. 

Forslag fra salen til at tage billeder under forløbet, hvis der skulle ske noget med banen. 

Skolen vil også grave igennem pas sporet på et senere tidspunkt, men det vil vi ikke have. Det vil ødelægge 

banen. Vi har bedt dem om at skyde under i stedet. Men det mener skolen bliver for dyrt. Men vi vil ikke 

acceptere at de graver gennem banen. Vi skal have møde med dem og vil snakke med dem om det og 

andet vedr. vores samarbejde. 

Vi har et godt sted at være og med masser af muligheder - vi skal tage hensyn til dette samarbejde. Men 

samarbejdet skal virke begge veje. Gensidig respekt. 

 

Anette Henner: Hvad skal vi med hjemmesiden? Jeg modtager aldrig noget fra medlemmerne til siden. 

Stævneudvalget opdatere heller ikke med deres aktiviteter. Jeg syntes det er mega ærgerligt at vi ikke har 

mere aktivitet på siden og at den i det mindste ikke afspejler hvad der foregår i klubben. Hvor mange 

kigger egentlig på siden? Jeg kan godt forstå hvis ingen bruger den, det er jo sjældent der er opdateringer 

på den og hvem gider se det samme eller ingenting når de går ind på siden? 

Bestyrelsen har snakket om at de vil skrive noget mere til siden. Alle medlemmer er velkomne til at skrive 

til Anette Henner (ah99@mail.dk) med historier, oplevelser, aktiviteter og gerne sende en masse billeder 

også. Det vil komme på hjemmesiden hurtigst muligt. 

Vi laver en stafet på hjemmesiden, ligesom i bladet. Håber at medlemmerne tager godt i mod den. Anette 

får den startet op. 

 

Tina Gundesen: Dommerhusene - vinduer har stået åbne og klapre. Lukkemekanisme skal laves om. 

Vinduerne er blevet skæve og vi kan ikke lukke dem. 

Bestyrelsen: Det er under udarbejdelse. Derfor er dommerhusene pakket ind her til vinter. 

 

Vi har oplevet at skolen har haft flere tiltag på og omkring vores baner, hvor der ikke har været ryddet til 

side. Bl.a. en snor over banen som kunne have resulteret i et uheld. Vi skal rydde op efter os og holde 

orden, men det gælder også for skolen. Igen gensidig respekt. 

 

Bestyrelsen: Muligheder for at lave lidt springundervisning.  

Anne Grethe Moesgaard: Treck vil vi også gerne have, samt horsemanship og ture. 

 

 



Bestyrelsen orienterede om Svendborg Open i Kristi himmelfartsdagene:  

Stævneform og dommere er ved at falde på plads. Det er vigtigt hvilke dommere der kommer - ellers 

kommer ikke alle ryttere. Sys Pilegård og Mie Hedebo Knudsen har været inde over mht. at få dommere. 

Stævneudvalg: Peter, Jannie, og fra bestyrelsen Lene og Thomas. 

Vi har fået en til at stå for køkkenet og indkøb. Men vi skal selv finde hjælpere.  

Man kan tilkøbe mad morgen, middag og aften. Hjælpere får forplejning. Der vil være en slags cafe og i  

teltet bliver der kun småting. 

Ryttere kan ved tilmelding købe mad til. 

Under sporten er der 7 personer der har meldt sig til at følge en dommer hele dagen. Det hjælper lidt på 

hvor mange hjælpere vi skal bruge. 

Skeifas junior hold kommer og hjælper de 4 dage. De skal tjene penge til sommerlejr. 

 

Bestyrelsen vil gerne have et Aktivitetsudvalg igen. Der vil blive en kontaktperson i bestyrelsen til 

aktivitetsudvalget. 

 

Hvorfor holdes generalforsamlingen på en lørdag? Mange skal noget andet og kan så ikke komme. 

Bestyrelsen: Vi holder det en lørdag da formanden ikke havde mulighed for at deltage på andre tidspunkter 

denne gang. 

 

Baneudvalget er ok. 

Vi har ingen cafeteria udvalg. 

 

Arne afsluttede og takkede for en god generalforsamling. 

 

 

 

 

 

 ____________________________________ 

 Referent Anette Henner 

 

Svendborg d. 4/2 2016 

 


