Referat fra Skeifa Svendborg bestyrelsesmøde
Den 22. august, kl. 19.00-21.00
Deltagere: Thomas, Wickie, Maria, Helena og Susanne.
1.

Godkendelse af referater
Vi skal gennemse og godkende de gamle referater, inden de kan lægges på hjemmesiden.
- De er nu samlet ind, godkendt og kommer på hjemmesiden i morgen.

2.

En gennemgang af mulige scenarier
Som opfølgning på utilfredsheden om klubbens rolle som underafdeling af Skeifa Fyn, arbejdes der
med en oversigt over de forskellige mulige scenarier. Et første udkast med fordele og ulemper,
økonomiske konsekvenser mm diskuteres på mødet.
- Forskellige scenarier blev diskuteret, herunder processen og arbejdet i bestyrelsen, så
medlemmerne på generalforsamlingen kan træffe beslutning på et faktuelt og oplyst grundlag.

3.

Møde med Skeifa Fyn
Forberedelse af bestyrelsens møde med Skeifa Fyns bestyrelse. Dato, tid og sted, samt hvem
deltager.
- Mødet afholdes den 9. september kl 18.00-21.00. Der blev udarbejdet dagsorden til mødet, som
holdes hos Thomas i Ringe. Wickie bestiller smørrebrød til mødet.

4.

Økonomi
Hvordan ser økonomien ud?
- Økonomien er god efter yderligere overskud på stævner: Pop-up-stævnet gav 7.400, heraf 1.500 i
cafeteriet, og Skt. Hans stævnet gav 21.000, heraf 3.200 i cafeteriet. Flot flot!
- Da økonomien er god, blev det besluttet at købe containeren til traktoren allerede i efteråret, hvis
en passende container til en passende pris findes. Bestyrelsen har godkendt køb af container til
max 20.000 kr., helst mindre naturligvis.

5.

Arbejdsdag
Vi skal fastlægge opgaver og dato til næste arbejdsdag.
- Datoer er lørdag den 19. oktober, hvor vi mødes kl. 9.00 til morgenmad.
- Arbejdsopgaver: Nyt guld i klubhuset, ordne kanten på banen, køre på genbrugsstationen med
diverse ting, som vi ikke længere bruger – og måske flytte ind i en ny container, hvis den er købt
inden da.

6.

Stævner, herunder 3-gangstævnet
Status på kommende stævne (juniorstævnet) og planlægning af 3-gangsstævnet, som bestyrelsen
står for.
- Juniorstævnet er aflyst.
- 3-gangsstævnet: Thomas tjekker op på, om vi har dommere. Wickie finder hjælpere til cafeteria.
Susanne spørger Laura om hun vil speake. Maria taler med Sandra om at dele check-in.
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7.

Opfølgning på aftalerne fra sidste møde
Kort gennemgang af status på de aktiviteter, som vi aftalte på sidste bestyrelsesmøde.
- Wickie tjekker om medlemsfest kan være i Bowl’n’fun den 2. november kl. 17.00-18.30 med
efterfølgende bowling.
- Susanne har ændret siden med bestyrelse og udvalg på hjemmesiden. Nyt design blev godkendt
og faste hjælpere blev tilføjet.

8.

Eventuelt
Christy har meddelt, at hun udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. Wickie sørger for at
klubben giver Christy en kurv som tak for indsatsen. Da der fortsat er fem bestyrelsesmedlemmer, er
det ikke nødvendigt med en ekstraordinær generalforsamling.
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