Referat fra Skeifa Svendborg bestyrelsesmøde
Den 26. marts, kl. 19.00-21.00 virtuelt
Deltagere: Wickie, Maria, Sandra, Camilla, Helena og Susanne.
1.

Corona-situationen
Diskussion af den nuværende corona-situations indflydelse på klubben i de kommende måneder.
Pt er der planlagt tre stævner den 25. april, 26. april og 22-24. maj samt en arbejdsdag den 16. maj.
Sandra finder ud af, om stævneudvalget vil aflyse de to forårsstævner allerede nu.

2.

Status på overgang til at blive en selvstændig klub
Siden sidste bestyrelsesmødeer flg. sket:
- Hjemmesiden er næsten klar. Mangler upload af billeder i billedgallerier og referater fra
generalforsamlinger og bestyrelsesmøder samt gamle stævneresultater.
- Ekstraordinær generalforsamling er udsat.
- Alle nye medlemmer har modtaget en velkomstmail.
- Status på antal medlemmer:
 159 medlemmer – 72 enkeltmedlemmer og 33 familier (87 familiemedlemmer)
 83 gamle og 76 nye – 82 gamle har ikke meldt sig ind endnu
 Medlemskontingent pr. d.d. er 31.200 kr.
Økonomisk usikkerhed kan betyde at færre melder sig ind på kort sigt.
Udsendelse med opfordring til at forny medlemskab sendes den 28. marts og 5. april.

3.

Logo til Saga Svendborg
Logoprocessen ledte til beslutningen om et nyt logo. Det har været præsenteret i FB-gruppen med
bestyrelses- og udvalgsmedlemmer. Logoet fik en blandet modtagelse, hvorfor det skal diskuteres
om vi står fast på valget af logo eller ønsker at forfølge nogle af forslagene til tilretninger.
Vi vælger at lytte til udvalgene og beder Lotte lave et par nye forslag: Med og uden rytter - hvis rytter
så med en mere neutral beklædning. Med en mere nordisk tekst, evt. en kraftigere streg og evt. med
islandske farver.

4.

Indkøb af container til opbevaring af traktor
Status på indkøb, maling og transport af container.
Containeren står købt og betalt i Stenstrup. Standen er måske lidt dårligere end forventet, hvorfor vi
undersøger om det bedre kan betal sig at sælge den igen og købe en anden.

5.

Juniorarbejde
Der har været forespørgsel om der kunne afses midler til juniorarbejde. Vi har pt 23 junior- og
ungryttermedlemmer på Fyn (12-21 år).
Diskussion af vi afsætter midler nu, så juniorudvalget kan planlægge aktiviteter til sommerferien eller
senere på året.
Det blev besluttet at afsætte tildele de midler, der er budgetteret med på aktiviteter, til
juniorudvalget. Det drejer sig om 5.000 kr.
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6.

Brug af vores klubhus i forbindelse med ringmærkning af fugle
Danmarks Ringmærkningsforening i Svendborg v. Peter Teglhøj har spurgt, om det vil være muligt at
låne vores klub på Produktionsskolen de weekender, hvor de ringmærker ynglefugle i området. De er
der 12 gange i løbet af en sæson fra 1/5-31/8. De vil gerne kunne sætte deres ting i klubhuset, mens
de ringmærker, drikke deres kaffe indenfor hvis det er koldt eller det blæser. De ringmærker i
tidsrummet kl. 4.30-10.30 (foreløbige datoer ses nederst i dagsordenen).
De vil naturligvis ikke være der, når vi holder stævner og lignende.
Det blev besluttet, at de gerne må bruge klubhuset. Susanne skal lave en aftale og nøgle til Peter
Teglhøj. Vi vil gerne have, at der kun er én person med nøgle til klubhuset, og at den ikke overdrages
til andre.

7.

Eventuelt
Datoer på endagsstævner i august er pt 22-23. august.
Klubhuset skal istandsættes med et praktisk og rengøringsvenligt linoleumsgulv. I den forbindelse vil
vi samtidig indrette det med nye køkkenskab, så det kommer til at fungere bedre i praksis. Sisse har
skaffet kølefryseskab og komfur, som klubben må få. Wickie tegner grundplan med indretning af
klubhuset.

CES-Svendborg 2020 - Planlægningskalender
Runde
1
2

Datointerval
1/5-10/5
11/5-20/5

Planlagt dato
Ringmærkere
Reserve
Afbud
9-10/5
PT, MB
15-16/5 eller
PT, MB, HR (-15/5)
Lør 16: Skeifa 9-16, evt.
18/5
18/5 i stedet
3
21/5-30/5
29-30/5
PT, HR
MB - Gedser
4
31/5-9/6
5-7/6
PT, HR (-6/6)
JD (4-5/6)
MB - Gedser
5
10/6-19/6
13-14/6
PT, HR
MB - bryllup
6
20/6-29/6
27-28/6
PT, HR
7
30/6-9/7
4-5/7
MB, HR
PT (Bornholm:3-10/7)
8
10/7-19/7
12-13/7
PT, HR
MB- ferie
9
20/7-29/7
25-26/7
PT, JD
MB-ferie, HR10
30/7-8/8
1-2/8
PT, MB
-HR
11
9/8-18/8
15-16/8
PT, MB
-HR
12
19/8-28/8
22-23/8
PT, MB
-HR
Hans Rytter (HR), Michael Bjerregaard (MB), Joachim Dybbroe (JD), Peter Teglhøj (PT)
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