Referat fra Bestyrelsesmøde d. 8. august 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, og Kerstine.
Vi havde ingen dagsorden, men talte hovedsageligt om Svendborgs tilhørsforhold til Fyn og
hvordan vi kan lægge op til et forslag til sammenlægning og til at alle (Fyn og Svendborg)
betaler det samme i medlemskab. De Kr100 vi betaler ekstra i Svendborg ’’spøger’’ en del.
Fordelen ved at have afdelingen i Svendborg er at vi har vores dejlige bane, der i øvrigt er
den eneste af de tre fynske baner, der har internationale mål. Ingen Svendborg afdeling
ingen Svendborg Bane, men hvordan skal vi så lave en mere ensartet klubbetaling for alle på
Fyn? Fyn alene har 460 medlemmer og Svendborg 170.
Planen er at lave et udkast til et forslag om sammenlægning uden at nedlægge Svendborg (og
dermed banen) – Thomas vil derefter bede Fyn om et møde.
Der blev nævnt at Svendborg banen af og til benyttes uden betaling – tilmed af folk, der ikke
er betalende medlemmer af Skeifa Svendborg. Thomas vil lave et skilt der sættes op ved
banen hvor brugerne opfordres til at betale!
Fest:
Pga. for få tilmeldte laves der en ny invitation på mail. Aktivitetsudvalget har bolden.

Økonomi:
Regnskabet for Svendborg Open i maj blev kort gennemgået af Wickie, der kunne oplyse at
overskuddet blev på Kr. 3.400. Dommerne er en særdeles dyr post, og vi vil på sigt prøve at
bruge danske dommere, samt søge at placere stævnet på en dato der ikke ligger for tæt på
(øvrige) udtagelsesstævner. Måske skal der satses lidt mere på bredden. Dommer niveauet
skal passe med rytternes niveau.
Økonomi i øvrigt:
Årsregnskabet viser at vores likvide midler har et rimeligt niveau.
Men vi skal prøve at være mere udfarende og aktive mht sponsorater. Mod nytår laver vi en
ny plan for både generelle og stævne- sponsorer.
Næste møde blev aftalt til 19. september kl 19. Vel mødt!

PVA bestyrelsen:

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

