Referat fra Bestyrelsesmøde d. 19. september 2017

Bestyrelsen omfatter:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Menigt medlem
Menigt medlem
Menigt medlem
Suppleant

Thomas Bjerre, Stævneudvalg, Baneudvalg
Christy Sassenberg, Aktivitetsudvalg, Stævneudvalg
Wickie Andersen, Cafeteriaudvalg
Malene Lykke Stougaard
Anja Skovø Jørgensen, Aktivitetsudvalg,
Helena Storm Bang Olsen, Cafeteriaudvalg,
Leo Brogaard, Stævneudvalg, Baneudvalg
Kerstine Verner Andersen, Cafeteriaudvalg

Til stede var, Thomas, Wickie, Malene, Anja., Helena, Leo og Christy.
Der var ingen fast dagsorden, men hovedvægten lå på at få lavet et ’’skriv’’ eller oplæg til
Skeifa Svendborg så vi kommer på deres ’’dagsorden’’ i ordets bogstaveligste forstand. Vi
ønsker at lægge op til at fremme samhørigheden mellem det der lige nu mest ses som to
klubber med to forskellige kontingenter.
Skeifa Svendborg ønsker at fremme synergien og samhørigheden samt at eliminere den
forskel der lige nu betyder, at de der er medlemmer af Skeifa Svendborg betaler Kr. 100
mere end Skeifa Fyn. Baglandet dvs. medlemmerne ønsker at belyse præcist hvad det er, man
får ekstra for pengene.
Ønskescenariet ville være at ALLE Skeifa medlemmerne - Fyn og Svendborg – betaler det
samme. Hvis alle betalte Kr. 350 som Svendborg gør, ville det stadigt være billigt set i
forhold til at vi har hele 3 baner at bruge hvoraf den ene er med internationale mål
(Svendborg). Dette kan næppe gøres lige så billigt andre steder i landet.
Konklusion:
Vi anmoder i en mail i indeværende uge (uge 40) om at Skeifa Fyn tager Skeifa Svendborg
med som et punkt på deres kommende dagsorden. Vi vil anmode om at komme med / deltage på

et af deres kommende bestyrelsesmøder,med h enblik på afholdelse af et fællesmøde hvor
eneste punkt på dagsordene skulle være drøftelse af mere samhørighed og gennemskuelighed
i klubbernes indbyrdes struktur, men med en hensigt om at bevare to bestyrelser.
Andre punkter var bla:
•

Der er ved at være styr på medarbejdersignaturen (Wickie)

•

Der indkøbes snarligt kaffemaskine og grill til brug ved stævner og andre
fællesaktiviteter

•

Flere tiltag fra aktivitetsudvalget ville være ønskeligt. Laver dog loppemarked
i.forb.m. 3gangsstævnet 15. oktober

•

Når vi ved lidt mere om hvordan Skeifa Fyn og Skeifa Svendborg evt. vil ’’se ud’’
fremover, skal der laves et oplæg til hvordan vi hverver flere medlemmer.

•

Der blev talt om 3gangsstævnet - logistik og updates.

•

Wickie foreslog at vi skal have fælles dropbox til div. dokumenter og procedurer så
alle i bestyrelsen har lige adgang. Thomas beder PL dele sin viden også mht Facebook
så vi i højere grad kan benytte denne kommunikationskanal til medlemmerne (referater
mm).

Næste møde er aftalt til 31. oktober kl 19 i skolens lokaler.

PVA bestyrelsen:

………………………………………………………………..
Malene Lykke Stougaard, Sekretær

