Referat fra betyrelsesmøde, 4 april 2013
1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet er godkendt og underskrevet af alle.
2. Status på økonomi
Økonomien er kort blevet gennemgået. Bl.a. et fint overskud fra
gædingakeppni-kurset.
3. Siden sidst
Pia og Lene var til DI’s regionale klubmøde. Her handlede de tom, hvad vi som
klubber ønsker af klubkomiteen, og nyt fra naturudvalget.
Pia har materiale fra Skeifa’s visionsmøde omhandlende hvad vi som klub
gerne vil lægge vægt på.
Gædingakeppni-kurset forløb rigtig fint, det var en succes.
Katharina har holdt møde med Jenni. De har sendt invitationer til klubbens
sponsorer
4. Nyt fra udvalg :
-Aktivitetsudvalg:
15. april er der klubdag.
17.-18. august afholdes der senior-weekend med overnatning ved Helle Tofte
på Almindingen, Langeland.
Udvalget arbejder på at arrangerer Tølt in Harmoni i efteråret.
Undervisning med forskellige undervisere.
Stævne med dommer med mikrofon, så både ryttere og tilskuere hører hvad
dommeren ”tænker”.
-Stævneudvalg:
Rettelse i tilmeldingen til Himmelfartsstævnet på Sporti.
”Stævnemøde” d. 11/4
Vi skal tage kontakt til Bo Hansen mht. gædingakeppni-stævnet i juni.
-Baneudvalg:
Der er købt vinduer til skurvognen
Anette har til skurvognen søgt Tuborg-fondet, 14.000. Svar på ansøgninger
kommer om ca. 2 måneder.
-Sponsorudvalg:

Der er sendt invitationer til sponsorerne
1000 kr. pr. Sæson for stadeplads
-Ungdomsudvalg:
5. Bestyrelsesarbejde/udvalgsarbejde ansvar/ansvarlighed
Vi vil afholde fest for SS-medlemmer (rekrutterer udvalgsmedlemmer)
6. Status på hjemmeside
Anette har hentet et tilbud, det tager vi! Vi får her et basis-website, som vi
senere kan redigerer i selv.
7. Hegn, er det nødvendigt
Ja! Pit-hegn, der er hentet tilbud og søgt penge. Vi skal have en skriftlig
godkendelse på opsætning inden vi sætter noget i gang.
Anette hører kommunen om tilladelse.
8. Gaver til FM - lodtrækning på banelodder
Vi sælger ikke flere banelodder fra nu af.
Lene kontakter: danish agro, Teigar, Vibekes kusine - ståltrådsheste
9. Juniorlejr/JuniorCup på Tankefuldbanen
DI skal betale for at Cup-deltagere kan være på Tankefuldbanen. Pia kontakter
DI(Dorthe Mastrup) 25kr pr mand pr dag.
10. Møder med Skeifa Fyn
Lene og Pia deltager hver anden gang.
11. Fastsættelse af møder fremover
d. 2/5
d. 4/6
12. Evt.
Mht. forsikring til stævner omtalt på klubmøde DI undersøger Anette dette.
Stenmel til Ollerups plads - Anette ringer til Ollerup Maskinstation for pris.

Indhegning af foldområde på den anden side af Hellegårdsvej - vi afventer
afklaring på puljeansøgning ved kommunen. Pia snakker med Pit Hegn om
forlængelse af tilbud og Anette tager fat i Brian Schaltz Nielsen Svendborg
Kommune for at høre om tilladelse til fast indhegning samt hvad 3 tons salt
koster. Salt spredes inden Himmelfartstævnet.

