Referat fra bestyrelsesmøde fredag den 6. december kl. 16.00 på Ungdomsskolen
Til stede: Krisser, Pia, Anette, Lene.
Dagsorden
1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde (Lene)
Referat er godkendt
2. Generalforsamling
- årsberetning - Pia rundsender årsberetning.
- årsregnskab - blev gennemgået under budgetplanlægning under pkt. 3.
- emner til nye bestyrelsesmedlemmer. Line Kaae vil tænke over det. Pia kontakter Gitte og Thomas.
Sabine Stilling Mogensen en mulighed? Vi kigger alle medlemslisten igennem for mulige personer til
bestyrelsen. Anette rundsender nyeste medlemsliste.
- fremtidsplaner: de planlagte stævner, lave mere undervisning på banen, strik, læder og klubaftener
fortsætter, voksen/rødvins tur dag/weekend med ridning, spisning og hygge, gædingakeppni
undervisning. Vi skal have medlemmerne mere på banen/i gang med at lave arrangementer.
- fremlægge dommerhuse og startbokse på gf - hvordan og hvornår?
- Pia spørger Peter om han vil være dirigent til gf.
3.

Økonomi - budget 2014 - de tal vi aftalte, men nok lidt mangelfuldt. Et overskud på ca 78.000 kr????
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4. Nyhedsmail - hvad skal med?
Skeifa udsendte nyhedsmail d. 6/12 hvor vi havde juletur og gf med. Vi sender selv en nyhedsmail
midt/sidst uge 50 hvor vi har følgende med:
- juletur/husk dækkener til hesten, gf, strik, læder.
5. Juletur - status på bankopræmier
Vi har samlet ca 17 præmier ind til nu. Vi prøver at finde nogle flere. Vi køber muligvis også lidt
præmier, afhængig af deltagerantal. Sidste tilmelding 22/12.
Lene snakker med Rikke om lån af banko plader.
6. Banen - status
- hegn om banen? Arne, Karl Georg og Erwin skiftes til at kigge forbi banen for at holde øje med
hegnet. Det er mest hegnet ind mod skolen der er ødelagt.
- Noget af materialet til collecting ring er gået i stykker - skal laves. Baneudvalg sørger for dette??
Vi skal nok have noget ler og salt på banen inden stævnerne. Vi snakker med Claus/baneudvalget om
hvad der er nødvendigt. Anette høre Jannie mht. salt og hvem vi skal snakke med.
7. Startbokse - Torben er kommet med en pris på 30.000 kr i alt for 2 startbokse. Stævneudvalget har
fået prisen og de står for at søge penge til startboksene.
Hvis de ikke får penge til det, har klubben ikke mulighed for at betale.
8. Dommerhuse
- 15.000 kr pr hus hvis det er de 6-kantede - i alt 75.000 kr. Der skal laves en stålramme og der skal
være hjul så de kan flyttes, derfor bliver de meget dyre. Kan ej stå ved banen permanent. Vi blev
enige om at det er for dyrt og at vi vil få svært ved at skaffe så mange penge til det.
- Pia får en pris på 4-kantede ved skolen.
- Pia har undersøgt hvor dommerhusene skal/kan stå ved stævner. Det er ok at de står på række uden
for banen ved langsiden. Dog ikke for tæt på kortsiderne.
Sakset fra Guidelines der ligger på www.islandshest.dk:
Position of judges in the oval track
The aim is to give 5 judges a good position to judge speed and quality of gaits. In order to do this a swivel chair must be
provided for each judge.
It is important to have a writer available for each judge, especially with more than one horse on the track at a time.
Secretaries should be suitable (i.e. speak a common language with the judge and be able to write notes for the judge).
The common layout, with the judges positioned in a symmetrical layout as on a tumbling dice, makes it difficult to judge
quality and speed. The judges should never be placed in a corner or too close to the track. When judging from outside
the track it is important to be the right distance away, in particular not too close. If possible judges should be placed
slightly higher than the track and not too close to the corner.
Vi skal have fundet ud af hvad disse mål er: the right distance away og not too close to the corner.

Mål på vores bane.

9. Opvarmningsmuligheder
Vi snakkede om at få lavet en større dressurbane til opvarmning. Skolen vil gerne være med til dette,
vi skal dog skaffe pengene, så vil de levere arbejdskraften. En anden mulighed er at få lavet en
grusbelagt sti i nærheden af ovalbanen. Mulighederne er meget omfattende og dyre, og vi når ikke at
få det på plads inden stævnerne starter til sommer. Pia tager kontakt til skolen for at høre om
opvarmningsmuligheder bag ved volden.
10. Fondsansøgninger
Når vi har styr på projekterne kan vi begynde at søge. Vi skal have undersøgt hvilke fonde der giver
til hvad, så vi får placeret ansøgningerne bedst. Anette høre Jannie om vi kan få lidt hjælp gennem
kommunens Fundraiser til hvilke fonde vi skal søge.
- Anette sender mail til Lene og Krisser vedr. Fundraising på Svendborg kommunes hjemmeside.
11. Faste folde
Materialet er klar til afhentning. Pia henter og får regningen sendt til Skeifa Svendborg att kassereren.
Vi aftalte at mødes søndag d. 15/12 kl 10 for at lave foldene færdig. Så må vi håbe at skolen har sat
pælene fast. Vi kontakter baneudvalget og andre for at høre om de vil hjælpe. Vi låner
specialværktøj der hvor vi køber materialerne. Alle 8 folde bliver placeret sammen.
12. Evt.
- leje af musikanlæg til sensommerstævne og cowboyfest? - vi har ikke fået nogen regning endnu.
Anette kontakter kontoret for at høre om vi har noget udestående med skolen.
- møde med stævneudvalg - vores holdning? - hvis vi ikke får penge til dommerhuse, startbokse og
opvarmning så har klubben ikke mulighed for at betale dette. Vi vil meget gerne se et budget for elite
og gædingakeppni, da vi har bekymringer om at det kan løbe rundt. Pia har set kontrakten som
stævneudvalget har underskrevet og den er ikke lige så god som sidste år. Pia rundsender kontrakt til
os andre. Vi afventer at høre på orienteringsmødet d. 11/12 hvad stævneudvalget vil og hvor langt de
er kommet. Vi støtter op og hjælper, men vi har ikke mulighed for at betale et evt. underskud på
disse stævner.
Til dette møde vil vi også snakke med stævneudvalget om, at der til lokale stævner skal man kunne
få tilmeldingsgebyr tilbage mod forevisning af læge/dyrlæge erklæring.
- el på banen til hus og skurvogn. Anette har prøvet at få fat i Arne for at få status på dette, men
Arne svare ikke. Anette prøver igen. Der er brugt 7.500 kr, så vi har 500 kr tilbage. Vi mangler ca 10
m kabel, overgangsstik fra 32 amp til 16 amp og så en bimåler.
- Skal vi takke fondene når vi er færdige med projekterne? Til Fundraisingmødet fik vi at vide at det
var en god idé og at meget få gjorde det. Det vil vi gøre.
- Krisser - udestående fra sensommerstævnet - Jørgen og Line. Krisser tager fat i Elisabeth igen.
- Anette undersøger om det stadig er muligt at søge penge ved DI - tidligere Trygmidler.
13. Så er der julefrokost

