
Bestyrelsesmøde d. 25.02.2014 

Til stede: Diana, Pia, Lene, Thomas, Erwin. 

1. Underskrift af godkendt referat fra sidste møde 

      Underskrevet 

2.  Status fra kasseren 

      Dankortet er i orden. Netbank virker ikke endnu, der mangler en sikkerhedskode. Der mangler lidt af indbetalingen                                        
til DI for DRL stævne. Thomas får styr på det.  

     Der er forsøgt at søge Svendborg kommune om Børn og unge tilskud. Thomas arbejder videre med det. 

     Pengekassen til byttepenge er stadig hos Anette. Pia får fat i den. 

3.  Siden sidst (Pia) 

      a) Aktivitetsudvalg. Vi har modtaget et referat af Aktivitetsudvalgsmøde afholdt 19.02.2014. Referatet indeholder   

          en oversigt over udvalgets planer for foråret 2014. (Referat vedhæftet). Derudover: Karl Georg Andreasen har    

          tilbudt at være guide på tur(e) på Riderute Sydfyn. Pia har bedt Anette kontakte Karl Georg. 

      b) Baneudvalg – opvarmningsvejen. (Thomas) 

           Vejen er nu græsdækket. Man mener, der er fast underlag nedenunder. Thomas snakker med Erik Andersen om 

           opvarmningsvejen.  Erwin kontakter Erik for at aftale mødedato. Tidspunkt skal være efter kl. 17.30.   

 Færdiggørelse af faste folde: Skolen vil gøre arbejdet om i løbet af de næste 3 uger. Skolen vil have vores grej   væk om  
vinteren .  Vi flytter det ned på flisepladsen på bueskytternes område, hvis bueskytterne er indforstået med dette. Per 
Nielsen på kommunen skalkontaktes for at aftale dette. Pia har aftalt med Erik, at skolen sætter skurvognen  frem inden 
3-gangsstævnet den 1.3. 

       c) Stævneudvalg  - sidste nyt (Pia) 

           Stævneudvalget er godt i gang. De udarbejder budgetter for alle stævner. Budgetterne for store stævner 

           udarbejdes således: Er der x antal deltagere så er der udgifter af den størrelse og indtægter af den størrelse. 

           Er der y antal deltagere så er der udgifter af den størrelse og indtægter af den størrelse. Og så fremdeles. 

            Gædingakeppni-kurset bliver udbudt som et Skeifa Svendborg arrangeme. Pia taler med skolen om forplejning. 

      d) Dommerhuse. Lene og Pia laver tegning af husene. Husene bliver firkantede. Der bliver kun jernramme i 

           i bunden. Pris pr. hus: Kr. 11.000. Det er det beløb, bankerne normalt giver som sponsorat. Pia har skrevet en 

           ansøgning, som hun sender til os. 

            

4. Ny revisorsupplant 

          Den valgte revisorsuppleant må ikke være i familie eller samboende med et bestyrelsesmedlem. Vi må derfor 



          finde en ny. Diana spørger Catri, om hun vil påtage sig posten.  

5.  Klubmøde  - hvem vil gerne deltage? 

        Der er klubmøde i Odense 15.3.2014. Pia og Erwin deltager. Skeifa Svendborg betaler også deltagelse for 2 

        medlemmer af Stævneudvalget. 

6.   Arbejdsdag (fastsættelse af dato) 

        5.4.2014. Erwin laver forslag til indkaldelse. Der vil være en fuld dags arbejde. Opgaver: Færdiggørelse af de faste 

        folde. Reparation af baneindhegningen. 

7.  Fællestur i april 

        Der er forslag til forårs fællesture i oversigten fra Aktivitetsudvalget. 

8.  Eventuelt 

        Det ville være interessant at vide, hvor mange, der benytter banen uden for stævner og arrangementer. Forslag    

        om at sætte et skema op ved leddet, hvor ryttere kan sætte et kryds, når de benytter banen.  

        Vi vil gerne have en fortegnelse over Skeifa Svendborgs medlemmer hvor vi kan se deres alder for at målrette 

        medlemstilbud. Thomas skaffer en medlemsliste fra Kisse Leth. 

         

9.  Fastsættelse af  flere bestyrelsesmøder (datoer) 

        Pia skal deltage i Skeifa Fyns bestyrelsesmøde 18.3. Vores møde flyttes derfor til 19.3. 

 

       

             


