
Referat af bestyrelsesmøde 01.10.2013 
Til stede: Anette, Krisser, Pia og Lene  
 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
- Referatet er godkendt. 
 

2. Status på økonomi 
- Anette har informeret om økonomien. Det ser fint ud. 
 

3. Siden sidst 
a. Status på fest 

- Der er styr på det hele. 
 

b. Indvielse af Kløversti 
- Der bliver lavet et kort over området omkring banen med ridemuligheder. 
Med tiden vil der blive lavet specielle hestespor. 
 

c. Arbejdsdag 
- Vi havde håbet på større opbakning fra medlemmerne, men de 
tilstedeværende nåede rigtig meget. 
 

d. Møde i folkeoplysningsudvalget d. 24. Oktober 
- Vi har fået adgang til en database med fonde der kan søges og hvordan. 
- Folkeoplysningsudvalget tager sig gerne af at sende reklamer og invitationer 
ud til andre foreninger og presse. 
 

e. Event i Christiansminde 
- Det var en hyggelig dag med fem fremmødte heste og deres ryttere. Her blev 
der gjort reklame for vores klub. 

 
4. Nyt fra udvalg 

a. Aktivitetsudvalget 
- Resten af året er der to klubaftener. 
- Der arbejdes stadig på at få gang i ”Tölt in Harmony”. 
 

b. Stævneudvalg 
- Stævnesæsonen 2014 er planlagt. 
 

c. Baneudvalg 
- Hegnet omkring banen er endnu ikke holdbart. Vi arbejder på at få det lavet så 
hurtigt som muligt. 
- Pia snakker med skolen om en pris for at få lavet de stationære folde. Pia og 
Krisser køber ind til dette. 
- Pia snakker med Arne omkring en bimåler til strømmen ud til klubhuset. 
- Pia snakker med skolen om at få gravet strømkablet til klubhuset ned. 
 

d. Cafeteriaudvalg 



- Krisser og Elisabeth laver en mappe over årets gang 2013. 
 

e. Sponsorudvalg 
- Dette ligger stille for nu. Bestyrelsen overvejer hvad der skal ske næste år. 

 
5. Hjemmesiden 

- Layoutet er ved at være på plads. Vi opfordrer medlemmerne til at komme med 
historier o.a. til siden. 
 

6. Ny projektbeskrivelse 
- Dette ligger stille for nu. Vi tager det op senere hen. 
 

7. Nye dommerpavilloner 
- Vi tænker over muligheder for nye pavilloner.  
- Pia snakker med skolen om faste dommerhuse og en evt. pris på dette. 
 

8. Fastsættelse af dato for generalforsamling 
- Generalforsamling i Skeifa Svendborg: 22.01.2014.  
Fællesspisning kl. 18.00 
Generalforsamling kl. 19.00 
 

9. Samarbejde med Skeifa Fyn 
- Lene har informeret  om hvad der blev snakket om ved Skeifa Fyns bestyrelsesmøde, 
og hvad der skal tages op til fællesmødet d. 22.10.2013 
 

10. Fællesmøde med Skeifa Fyn 
- Mødet holdes d. 22.10.2013, kl. 19.00 hos Caroline Thrane. 
- Nøgleord 2014: HOLDÅND 
 

11. Fastsættelse af møder fremover 
- Tirsdag d. 05.11.2013, kl. 17.30 i klubhuset. 
- Tirsdag d. 14.01.2014, kl. 17.30 i klubhuset. 
 

12. Evt. 
- Anette og Lene ser om de kan tage med til Klubmøde 02.11.2013. 
- Skolen vil gerne holde møde med hele bestyrelsen i november om ”året der gik, 
2013”. 
- Lene undersøger muligheder for at få lavet klub-Tshirts. 
- Vi arrangerer en Skeifa-jule-ridetur fra svendborg-området d. 28.12.2013 kl. 13.00. - - 
- Pia sætter det på hjemmesiden og snakker med Caroline om at få det i kalenderen. 
Tilmelding følger i det næste klubblad. 
 
 
 


