Referat fra bestyrelsesmøde, 26. Juni 2013
1. Godekendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet er godkendt

2. Status på økonomi
Anette har informeret om status på økonomien.
a. Regnskab i forbindelse med stævner og andre arrangementer
Alle skal bliver bedre til at holde regnskab under arrangemeneter så det bliver
nemmere for kasseren.

3. Siden sidst
a. Fest
Vi har sat en dato, d. 21. september, Katharina, Krisser og Lene laver en
invitation
b. Årshjulet –noget nyt
Intet nyt
c. Fonde, søgt og fået
Vi har fået Fionia-fonden – 8000,- til strøm i skurvognen. Det tager Arne sig af.
d. Stævner afholdt
- Vi mangler hænder! Alle skal være bedre til at blive og hjælpe til med
oprydningen når vi afslutter arrangementer.
- Vi skal have fundet en dato hvor vi kan afholde et evalueringsmøde med alle,
der har været med til at hjælpe ved stævnerne.
- Næste gang skal vi skrive i stævneprogrammer hvornår rytterne har mulighed
for at træne på banen inden stævnet. Dette skal være afklaret med
baneudvalg/banepleje.
- Næste gang behøver vi ikke have tjekind nede ad grusvejen, men bare have det
i stalden.

4. Nyt fra udvalg
a. Aktivitetsudvalg
Senior-weeekend og hov-foredrag er sat på sporti.
b. Stævneudvalg
- Krisser er trådt ud af stævneudvalget og Line Kaae er trådt ind.
- Vi skal lave klare retningslinjer for hjælpere: heste, bokse, folde ifht. hvor
mange timer man er med.
- Pia gør opmærksom på goder til hjælpere ifht. dét evalueringsmøde vi skal
have holdt.
c. Baneudvalg
- Opvarmningsmuligheder til stævner: vi skal tænke på hvor man kan varme op.
Dette tages op efter sommerferien
- Vi har fået 12000,- fra Svendborg Sparekasse, som bliver brugt til stationære
folde på baneområde. Det bliver foreløbigt til fire folde.
d. Cafeteriaudvalg

Udvalget holder et evalueringsmøde snarrest muligt. Der bliver lavet nogle
klare retningslinjer ifht. mad. Der skal også være klare linjer hvis skolen vil tage
sig af madlavning. Måske skal de nøjes med at byde ind på ryttermiddage.
e. Sponsorudvalg
- Katharina har snakket med flere. Hun snakker videre med bl.a. Equsana.
- Hvis der skal være stande til stævner: pr. Stævne = 300,- for én sæson = 1000,-

5. Skal der søges flere fonde og sponsorer
- Vi skal tænker over en plan for hvornår og hvilke sponsorer vi skal søge fremover.
- Vi ønsker os kabeltromler, vandslanger og samlinger,

6. Status på hjemmeside
Hjemmesiden er forhåbentlig oppe i løbet af de næste fjorten dage.

7. Navn på banen
Vi skal have vores medlemmer med på at beslutte et navn til banen. Medlemmerne kan
komme med forslag og det endelige navn vil blive besluttet til medlemsfesten d. 21
september.

8. Ny projektbeskrivelse
- Sponsorudvalget laver en ny og kortere projektbeskrivelse til når der skal søges nye
sponsorer.

9. Hvilke beføjelser har de enkelte udvalg?
Vi har vedtaget i bestyrelsen at udvalgene skal komme til bestyrelsen, når der skal
købes ting, som er udover ”det sædvanlige” ifht. stævner og andre arrangementer. Pia
sender en mail ud til udvalgene til info om dette.

10. Velkomst til nye medlemmer
- Pia har aftalt med Kisse hvordan velkomsten skal stå for nye medlemmer i det fælles
velkomstbrev fra Skeifa Fyn og Skeifa Svendborg.
- Vi arbejder på at få lavet en folder om klubben og banen.

11. Forplejning til hjælpere
Cafeteriaudvalget nedskriver nogle retningslinjer for dette.

12. Fastsættelse af møder fremover
d. 20. august kl. 18.00 i klubhuset.
d. 24. September 18.00 på ungdomsskolen
herunder indkaldelse til genralforsamling, årsberetning

13. Evt.

