Bestyrelsesmøde d. 19.08.2014
Til stede: Pia, Lene, Thomas, Erwin.

1. Referat fra sidste møde.
Referatet er godkendt.
2. Økonomi.
Thomas: Økonomien ser rimelig ud. Regnskaberne for de afholdte stævner er
endnu ikke afsluttede. For overskuelighedens skyld vil vi gerne have et budget
forud for et stævne og et afsluttet regnskab 14 dage efter stævnets afholdelse.
3. Siden sidst: Aktivitetsudvalg - Baneudvalg - Stævneudvalg.
Aktivitetsudvalg: Håndhestearrangementet blev afholdt i søndags. Der var tilfredshed trods dårligt vejr. Rideturen hos Getter aflystes – manglende tilslutning.
Baneudvalg: Døren til klubhuset er ordnet.
Stævneudvalg: Intet nyt.
4. Dommerhuse (føljeton :0)
Vi har fået 55.000 kr. fra Puljen for lokale initiativer. Rygter om nye regler vedr.
placering af dommerhuse. På midten/på langsiden. Konstruktionen vil afhænge
af evt. nye regler. Pia har rettet henvendelse til Sporten. Vi afventer Klarhed . Der
skal lægges en fast plan for, hvordan dommerhusene skal se ud. Thomas og Lene
er dommerhus-udvalg. De kontakter skolen, så der kan udarbejdes endeligt tilbud. De besøger Broholm for at se på deres dommerhusløsning.
Husene skal være færdige 01.04.2015. Vi skal have et nyt budget fra skolen.
5. Faste folde (arbejdsdag).
Vi starter kl. 10 d. 24.08.2015.

6. Container til opbevaring – status.
Skolen er ikke så glad for opstilling af container på området. Skolen
foreslår, at vi bygger en forlængelse af klubhuset, en dyr løsning (gulv, isolering).
Vi overvejer en anden permanent opbevaring, evt. at beklæde containeren med træ, så den ligner klubhuset. Pia drøfter det med skolen.
7. Forsikringssag.
Pia spørger Jannie, hvad DI har svaret m.h.t. personskaden. Pia har bedt Erik
om at undersøge, om skolen har en forsikring, der dækker i tilfælde af, at vi
beskadiger lånt materiel. Vores forespørgsel til DI stilles i bero, indtil vi har svar
disse ting.
8. Momsregistrering - (Erwin).
Vores aktiviteter falder ind under reglerne for momsfritagelse.
9. Banelodder – status.
Diana har styr på det. Hun sender navnene på de rigtige udtrukne til hjemmesiden.
10. Spørgeskema – status.
Lene har udarbejdet et skema, som udleveres til Skeifa-medlemmer ved indtjekningen til det kommende stævne.
11. Ansøgning til Kristian Tofte.
Vedr. Ungrytter Kristian Toftes deltagelse i NM: Skeifa Svendborg har været
behjælpelig med at sende ansøgning til Fynske Bank vedr. økonomisk støtte
i forbindelse med deltagelsen.

12. Vandrepokal.
Lenes idé (Eventuelt, mødet 11.06.): En cup henover året på Davinde - Tankefuld Orelund- banen med uddeling af vandrepokaler. Cup’en skal dække de 4 laveste
klasser, så også ikke-stjerneryttere har en chance for at vinde noget. Lene arbejder videre med projektet. Pia undersøger på næste bestyrelsesmøde i Skeifa Fyn,
på hvilke datoer i 2015, der er planlagt arrangementer.
13. Dommersekretærkursus.
Muligvis afholder Skeifa Fyn et. Skal vi afholde et af hensyn til lokalt engagement
i sagen? Pia drøfter det med Pernille.
14. Deadline til Skeifa Nyt 15. september.
2 emner: Dommerhusene og Kristian Toftes Nordiske mesterskab.
15. Generalforsamling.
Generalforsamlingen afholdes 21. januar 2015. Middag kl.18 (tilmelding).
Generalforsamling kl. 19.
16. Eventuelt.
Lene sender indbydelse ud til Cowboyfesten.
Næste bestyrelsesmøde: 23.09.2014 kl. 19.

