
 
 
Bestyrelsesmøde 05.11.2013 
Til stede: Krisser, Pia, Anette, Lene. 
 
 

1. Godkendelse og underskrift 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. Fællesmødet med Skeifa Fyn 

Det var en evaluering af året der er gået, og en snak om næste års samarbejde. 
 

b. Strik og læderaftener 
Der er planlagt aftener indtil nytår. 
 

c. Cowboy-festen 
Det var en succes. De fremmødte havde en god fest, og vi regner med at gøre det til en tradition. 
 

d. Digital postkasse 
Den er oprettet. 
 

e. Elitestævne 
Vi har fået det. Dette kræver at vi har startbokse og tidtagningsudstyr til pasløb. Pia spørger 
stævneudvalget om de vil arbejde i at finde ud af hvad det koster at lave startbokse, leje dem eller søge 
fonde/sponsorer til dette. 
 

f. Kort orientering fra klubmødet 
Pia og Anette deltog. 
 

g. Dommerseminar på Sydfyns Erhvervsforskole 
29 deltog.  
Pia spørger dommerkomiteen om forholdene i fht. dommerhuse. 
 

 
4. Nyt fra udvalg 

a. Aktivitetsudvalg 
Strik og læder kører fint. Der er snart sagaaften, vi håber på flere tilmeldte. 
Der arbejdes stadig på undervisning og træningsstævne I Tølt in Harmony. 
 

b. Stævneudvalg 
Startbokse: Gennemgået punkt 3.e 
Dommerhuse: Pia har snakket med skolen om produktion af dommerhuse. Der skal søges 
fonde/sponsorer til dette hurtigst muligt. Skolen vil fremlægge et tilbud på dette. Vi skal også undersøge 
priser på ordentlige pavilloner. 
Tilbagebetaling af stævnegebyr: Vi er blevet enige om at vi opfordrer stævneudvalget at vi stadig vil 
tilbagebetale stævnegebyr mindre stævner (ikke ved elite-stævner) ved fremvisning af læge/dyrlæge-
erklæring. 
 

c. Baneudvalg 
Stationære folde: Skolen har lovet at bore huller og sætte pæle i til de stationære folde, så de kan stå klar 
inden juleturen d. 28/12-13. 
Krisser og Pia handler hegnsmaterialer ind. Pia snakker med skolen om placering af foldene. 
Banehegn: Hegnet omkring banen skiller stadig ad. Pia kontakter baneudvalget om at få dette lavet. Pia 
snakker med udvalget om at sætte banepleje-udstyr ind for vinteren. 
Dommerhuse: Gennemgået punkt 4.b 
El-kabel: Anette snakker med Arne om elkabel til klubhuset. 



 
 

d. Cafeteriaudvalg 
Der er tjekket op på holdbarheden på alle madvarer. 
 

e. Sponsorudvalg 
Intet nyt herfra. 

 
 

5. Hjemmesiden 
Den kører som den skal. 
 
 

6. Generalforsamling 
a. Indkaldelse 

Pia skriver en indkaldelse og får det i Skeifa Nyt. 
 

b. Årsberetning 
Pia er i gang med at skrive denne. 
 

c. Regnskab/budget  
Anette laver regnskab og noter klar til generalforsamlingen. Bestyrelsen laver budget i fællesskab. 
 

d. Fastsættelse af kontingent 
Vi fastholder kontingentet. 
 

e. Nye emner til bestyrelsen 
Vi tænker over mulige emner og tager personlig kontakt. Krisser spørger Line Kaae. 
 

f. Suppleant - skal der stilles forslag til ændringer? 
Vi vil arbejde på at få flere end fem medlemmer ind i bestyrelsen, evt. nogle suppleanter. Ingen forslag til 
vedtægtsændringer. 
 

g. Forslag til næste års aktiviteter/fremtidsplaner 
Der skal være mere aktivitet på banen. Mere regelmæssig undervisning: Krisser snakker med Line Kaae, 
Lene snakker med Kristian Tofte, Anette snakker med Mie Hedebo om dette. 
Vi skal vende mulighederne for startbokse og dommerhuse med Generalforsamlingen, gvad gør vi hvis vi 
ikke kan få penge til det gennem sponsorer/fonde. 

 
 

7. Julefrokost 
Bestyrelsen holder Julefrokost d. 6. December. Pia undersøger priser I Bowl’n’Fun.  
Vi holder et lille bestyrelsesmøde I forbindelse med dette og ordner dommertal. 
 
 

8. Spørgeskema til medlemmerne 
Vi tænker over spørgsmål til dette. Vi mailer dem til Anette som samler dem. 
 
 

9. Gave til Getter for læderaftener og sagaaften 
Anette sørger for gaver til dette. 
 
 

10. Evt. 
Pia er tovholder på Juleturen (28.12.2013). Vi afholder ”Julebingo” i forbindelse med dette. Vi skal hver især se 
os om efter gaver hertil. Krisser spørger sponsorudvalget om de vil hjælpe. Lene snakker med Rikke Sølvberg om 
Bingoplader. 


