Referat fra Skeifa Svendborg bestyrelsesmøde
Den 4. november, kl. 19.00-21.00
Deltagere: Thomas, Wickie, Maria og Susanne. Afbud: Helena

1.

Godkendelse af referat
Godkendelse af referat fra sidste møde.
- Godkendt.

2.

Opfølgning på møde med Skeifa Fyn
Hvordan kommer vi videre med samarbejdet?
- Uden fællesmødet med Skeifa Fyn den 3. november, er det svært at nå at få talt samarbejdet
ordentligt igennem, inden Skeifa Svendborg skal give medlemmerne mulighed for at vælge
mellem scenarierne for klubbens organisering på den kommende generalforsamling. Da det
samtidig er vigtigt for Skeifa Fyn at vide, om bestyrelsen vil arbejde for at blive en selvstændig
klub eller fortsætte som underafdeling af Skeifa Fyn, er det besluttet at vente med at forfølge
mulighederne for et samarbejde til efter generalforsamlingen den 20. januar 2020.

3.

Klubbens mulige scenarier
Arbejde videre med fordele og ulemper, økonomiske konsekvenser mm diskuteres på mødet som
forberedelse til generalforsamling den 20. januar 2020. Hvad ved vi allerede, og hvad skal vi blive
klogere på?
- Det er besluttet at afsætte det næste bestyrelsesmøde til at arbejde med to scenarier (1. som nu
med et bedre samarbejde med Skeifa Fyn eller 2. som selvstændig klub med samarbejde med
Skeifa Fyn).
- Mødet forlænges, så det er den 3. december kl. 18.00-21.00 – Wickie søger for lidt mad og
Susanne booker friluftslinjens køkken.
- På mødet laver vi dagsorden til generalforsamling, beskriver de to scenarier, og laver
rækkefølgen, så der stemmes om scenarier 1 eller 2, og til sidst stemmes om vedtægtsændringer
såfremt medlemmerne har valgt scenarie 2. Alt skal kunne afgøres på generalforsamlingen, så vi
undgår at skulle indkalde til en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
- Der skal laves forslag til kontingent for begge scenarier.

4.

Møde for stævneudvalg og bestyrelse
Vi skal have fastlagt datoen for et møde inden vinterferien til evaluering af årets stævner og
planlægning af næste sæson.
- Da der er flere ting i støbeskeen, vides det pt ikke, hvornår det er hensigtsmæssigt at mødes.

5.

Nyt fra aktivitetsudvalget
Information om de aktiviteter, som aktivitetsudvalget har i støbeskeen: Juletur fra Holstenhuus,
paskursus i februar, stutteritur i april, foredrag med Theresa Schumann, kursus i jordarbejde med
Heike Wilde, efterårs- og sommerridetur til Elsehoved samt evt. strikkeklub og flydning.
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-

-

I aktivitetsudvalget skal vi huske på samarbejdet med Skeifa Fyn, Gandur, Lithur og Laxi, hvor de
kan deltage for samme pris som vores egne medlemmer. Vi kan åbne op for tilmelding nogle dage
før for egne medlemmer.
Det var desuden ønske om rytteryoga.

6.

Økonomi
Status på økonomien.
- Det er ikke nyt. Der er penge på kontoen.

7.

Eventuelt
- Besvarelse af forespørgsel med, at ikke medlemmer kan deltage i rideturen for 50 kr.
- Medlemsfesten gik fint men havde lidt for få deltagere. Fra næste år fastlægges medlemsfesten
til at være den sidste lørdag i oktober hvert år, så folk kan sætte kryds i kalenderen i god tid.
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