
Referat af bestyrelsesmøde 17.08.2015 kl. 19 

Til stede: Camilla, Thomas, Kristian og Lene 

 

1. Referat fra sidste møde 

Er godkendt pr. mail 

2. Økonomi 

Intet nyt, det ser fint ud 

3. Siden sidst 

a. Aktivitetsudvalg 

Intet nyt 

b. Baneudvalg 

Intet nyt 

c. Stævneudvalg 

Lene tager kontakt til stævneudvalget mht. annoncering af 3-gangsstævnet i oktober. 

Vi skal have aftalt et møde m. stævneudvalget mht. planlægning af næste sæson. 

d. Cafeteriaudvalg  

Begrænset omfang til sensommerstævnet 

Evalueringen fra sidste cafeteria-tjans er taget til efterretning og medtages i 

planlægning af de kommende stævner. 

4. Referat fra evalueringsmødet 22.06. af udtagelsesstævnet 13.06-14.06. 

Samarbejdet drøftes ved et møde mellem bestyrelsen og stævneudvalget. 

5. Banelodder 

Vi trækker lod til Cowboyfesten d. 24/10. Vi finder tre gaver. Lene skriver en tekst som kan 

sættes på hjemmesiden og Facebook 

6. Dato for mødet med skolen. 

Vi afventer udspil fra skolen. 

7. Reparationer:  

a. Dommerhuse 

Reparation af trækket så det ikke knækker. Thomas har snakket med John fra skolen. 

De skal holde et møde om hvordan de løser det. 



Vi skal finde ud af at få dem ”pakket ind” til vinter. 

b. Startbokse 

Thomas snakker med Jannie om at få fat i Torben og få lavet en plan. 

c. Tag på skurvogn 

Vi har kigget på det. Der løber ikke vand ind, så det haster ikke. Det kan laves til en 

arbejdsdag. 

8. Festlig aften med Skeifa Fyn.  

Vi inviterer dem til Cowboyfesten og planlægger noget til foråret. 

9. Eventuelt 

a. Vi vil have taget jordprøver af jorden bag ovalbanen for at få vished om 

blyindholdet.  

b. Vi skal finde et depot til lydudstyret over vinteren. 

c. Skeifa Svendborg-tilskud til medlemmer ved særlige arrangementer: Gældende for 

alle arrangementer=først til mølle, der gives til de første fem. Der gives 300kr. pr. 

deltager til dyrskue, der gives 500kr. pr. deltager til DM, NM & VM. 

d. Veste til medlemssalg: Thomas arbejder på det. Veste med Skeifa Svendborg-logo 

på. Vi tager størrelser med til Cowboyfesten til prøvning.  

Lene lægger det på hjemmesiden og Facebook. 

e. Skeifa Svendborg-CUP 2016: Bestyrelsen vil gerne stå for en CUP af tre 3-

gangsstævner med vandrepokaler. 

f. Vi har snakket om at få ungdomsrepræsentanter til deltagelse i bestyrelsesmøder fra 

næste år. 


