
Referat, bestyrelsesmøde d. 28/2 – 2013 
 
Tilstede: Pia Meulengracht, Katharina Kjerulff, Anette Henner, Lene Risager Nielsen, Kristina 
Holst Hansen 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet er godkendt af bestyrelsen 
 

2. Siden sidst 
- Anette har redegjort for kontingentbetalinger, fået styr på udløb på lånene og 

hvem der står som låntager.  
- På sidste møde ønskede vi os adgang til medlemsdatabasen fra Skeifa Fyn, dette 

er ikke muligt, men ved forespørgsel vil vi kunne få dette tilsendt. 
- Anette fået styr på hjemmesiden og de er blevet opdateret.  
- Anette har ved kommunen søgt tilskud til unge medlemmer under 25. 
- Lene har oprettet Skeifa Svendborgs Facebook-side og denne er under 

opbygning. 
 

3. Økonomi 
- Likviditetsbudgettet er gennemgået. 
- Vi har snakket om hvad der ellers skal bruges penge på. Hegn omkring 

foldområdet ved banerne og nyt stenmel på banen. 
- Pia søger sponsorkroner ved bankerne/fondene: Svendborg Sparekasse, Spar 

Nord, Nordea og Fionia Bank. 
- Pia sender ønskeliste rundt til resten af bestyrelsen så vi får overblik over hvad 

vi skal søge sponsorkroner til. 
- Skurvognen(sekretariatsvognen): Pia snakker med tømre/bygge/anlæg-

ansvarlig på skolen om hvad der skal laves på vognen og aftaler pris. 
 

4. Nyt fra udvalgene 
- Stævneudvalg: der skal flere mennesker med i udvalgene.  
- Anette finder mailadresser på Skeifa Svendborg-medlemmer, der sendes mails 

ud med forespørgsel på flere hænder til udvalgene. 
- Baneudvalg: Pia har kontakter til udstyr til banepleje. Der er snakket om at få 

strøm uden på skolen så det er let at trække strøm til udendørs arrangementer. 
- Der er styr på banehegnet (samlinger og åbninger). 

 
5. Årshjul 

- Baneudvalg: udvalget har kontakter til udstyr til banepleje.  
Der er snakket om at få strøm uden på skolen så det er let at trække strøm til 
udendørs arrangementer. 
Der er styr på banehegnet (samlinger og åbninger).-  

- Pia var til bestyrelsesmøde hos Skeifa Fyn. Vi har snakket om at Skeifa 
Svendborgs bestyrelsesmedlemmer skiftes til at tage til møder med Skeifa Fyns 
bestyrelse. 



- Vi har snakket om, at Skeifa Svendborgs regnskab skal være færdigt til 
godkendelse senere end ellers planlagt, gerne sidst i januar. Dette kommer på 
dagsordenen til fællesmøde tirs. D. 5/3 – 2013. 

 
6. Hjemmeside  Skeifa Fyn/Skeifa Svendborg 

Dette vil blive taget op på næste bestyrelsesmøde. 
 

7. Banen 
Hegn omkring foldområdet: vi søger om udsættelse v. Pit Hegn på hegnstilbud. Plan 
B er diskuteret. 
Anette snakker med Kurt/Mikkel om mængde af stenmel på banen. 
 

8. Arbejds- og funktionsbeskrivelser/udvalgsmøde 
Dette tages op på næste bestyrelsesmøde. 
 

9. Regler for brug af banen 
Vi tænker over en revidering af reglerne til næste møde. 
 

10. Sponsorsøgning 
Vi har snakket om hvordan vi skal søge sponsorer, hvilke vi skal søge, hvilken 
størrelse sponsoraterne skal have og til hvilke projekter de skal bruges. 
 

11. Navn på banen 
Forslag: Tankefuldbanen 
Flere forslag tages op på næste møde. 
 

12. Arbejdsdag 
Pia får et tilbud på hvornår skurvognen kan være klar, og kommer derefter med en 
dato. 
 

13. Klubmøde – den 23. marts i Fredericia 
Pia og Lene deltager. 
 

14. Fastsættelse af bestyrelsesmøder i 2013 
Vi har nu fastsat to følgende møder (d. 4/4 og d. 25/4), og vil derefter tage stilling 
til hvordan resten af møderne skal ligge. 
 

15. Evt. 
Anette har lavet retningslinjer for regnskab ifht. afholdelse af arrangementer i 
Skeifa Svendborg.  

 


