Referat fra Skeifa Svendborg bestyrelsesmøde
Den 30. september, kl. 19.00-21.00
Deltagere: Thomas, Wickie, Maria, Helena og Susanne.
1.

Godkendelse af referat
Godkendelse af referat fra sidste møde.
- Referatet er godkendt og kan lægges på hjemmesiden.

2.

Opfølgning på fællesmøde med Skeifa Fyn
Hvad giver fællesmødet med Skeifa Fyn anledning til?
- Fællesmødet med Skeifa Fyn og mulighederne for samarbejde blev diskuteret. Det blev besluttet
at fortsætte diskussionen til et ekstra møde forud for medlemsfesten den 2. november, kl. 15.30.
- I lyset med fællesmødets blandende både positive og mindre positive karakter var der enighed
om, at et egentligt mødereferat ikke var formålstjenligt. Det blev derfor besluttet, at det var
bedre at arbejde videre med afsæt i mødets positive afslutning, som pegede frem mod det fælles
møde den 3. november, hvor de to klubber kunne fortsætte snakken om mulige samarbejder.
- Thomas arbejder videre med at arrangere fællesmødet sammen med Rikke.

3.

Facebook-grupper
Vi har to FB-grupper:
- en medlemsgruppe, hvor medlemmerne kan dele alt de vil (516 medlemmer)
- en offentlig Skeifa Svendborg-side til information om stævner events mm. (797 følgere)
Hvordan skal de bruges og eventuelt modereres?
- Det blev besluttet at, der skal være plads til alle typer opslag i medlemsgruppen – her agerer vi
ikke politi. Alle klubbens begivenheder skal på FB-siden.

4.

Møde for stævneudvalg og bestyrelse
Årets stævner skal evalueres og der skal lægges planer for det nye år.
- Der skal aftales et møde i februar inden vinterferien, så der er tid til en god snak inden sæsonen
går i gang.

5.

Opfølgning på aktiviteter
Er vi klar til 3-gansstævnet?
Status på arbejdsdag
Status på medlemsfesten
- 3-Gangsstævnet: Sidse kommer med kage, Mette hjælper i caféen, Wickie køber suppe, toast og
fritter. Sandra og Maria tager tjek-ind, Trine er dommer og vi køber en klublicens, så alle kan
være med. Susanne følger op på i forhold til brug af friluftskøkken og traktor
- Arbejdsdag: Ny dato skal ud på klubbens hjemmeside, FB og i medlemsnyt. Det bliver en
oprydningsdag.
- Medlemsfesten: Wickie booker buffet og Susanne markedsfører.
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6.

Datoer på næste års aktiviteter
Datoer på næste års 3-gangsstævner
Datoer på næste års arbejdsdage
- 3-gangsstævner i 2020: 28. marts og 3. oktober
- Arbejdsdage: 16. maj (store maledag) og 12. september

7.

Eventuelt
- Der er kommet på MobilePay på 49,- pr. mdr. Vi fortsætter naturligvis med MobilePay.
- Skolen har givet os lov til at opstille en 20 fods eller 40 fods container for enden af passporet ved
rundbuehallen. Vi går efter en 40 fods og slår til, når der findes en i god stand til en god pris.
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