Referat fra Skeifa Svendborg bestyrelsesmøde
Den 21. april, kl. 19.00-21.00 virtuelt
Deltagere: Maria, Sandra og Susanne. Afbud fra Camilla, Helena og Wickie.

1.

Godkendelse af referat
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat godkendt.

2.

Logo til Saga Svendborg
Der er enighed om grafikken, streg og teksttyper i det ny logo. Eneste udestående er farven/farverne.
Logoet og eksempler på farvekombinationer er vedlagt i bilag.
Det blev besluttet, at der kun skal være et formelt logo, og der skal ikke laves sæsonfarver. Logoet
kan naturligvis også være hvidt på mørk baggrund.
Logoet i sort og i forskellige farvekombination sendes til afstemning i Forms i bestyrelsen efter
udelukkelsesmetoden, hvor vi udelukker en mulighed pr afstemning.

3.

Revision af reglerne for brug af Tankefuldbanen
De regler som pt står på hjemmesiden, stammer fra den gamle hjemmeside og er kun tilrettet i
forhold til, at klubben er blevet selvstændig. Da der har været en del forvirring omkring reglerne for
brug af banen, herunder undervisning og booking af banen, skal reglerne revideres.
De nuværende regler samt udkast til nye regler er vedlagt i bilag.
Reglerne blev gennemgået. Hvornår der skal reserveres og betales er gjort tydeligere. Efter et par
justeringer af udkastet, blev det vedtaget. Susanne lægger de nye regler kommer på hjemmesiden
med det samme.

4.

Opfølgning på diverse fra sidste
Status på:
- Containerkøbet (afventer Wickie)
- Køkkendesign til klubhuset (afventer Wickie)
- Skiltning på banen. Der sættes et skilt på klubhuset med alle regler, og et mindre skilt ved starten
af passporet med ordensregler og med henvisning til læs mere på klubhuset.
- Juniormidler og aktiviteter – meddelt til udvalget den 28.3, at de har 5.000 kr som de må bruge.
Vi har ikke hørt nyt fra juniorudvalget.

5.

Status på medlemmer
Klubben har nu 177 medlemmer fordelt på 85 enkeltmedlemmer og 35 familier, hvilket er nøjagtigt
som budgetteret for 2020. Se oversigt med medlemstyper og økonomi sidst i dokumentet.
Dejligt med den store opbakning, og at klubbens økonomi og at kontigentindtægten også ser
fornuftig ud.

6.

Økonomi
Budgetopfølgning, hvordan ser økonomien ud? (afventer Wickie)

Skeifa Svendborg – Tipsvænget 19 – 5700 Svendborg – skeifa@skeifa-svendborg.dk

7.

Samarbejde om dyrskuet 2021
Vi har modtaget en henvendelse fra Skeifa Fyn om at indgå i et samarbejde om Dyrskuet i Odense i
2021.
Dyrskuet er ikke noget som hverken udvalg eller bestyrelse vil gå ind i, men vi laver et opslag i FBgruppen og opfordrer dem, der har lyst til at være med til at arrangere den islandske fremvisning, til
at kontakte Kisse i Skeifa Fyn. Maria skriver til Kisse.

8.

Aktiviteter under corona-krisen
Kort diskussion af corona-egnede aktiviteter.
For at lave nogle aktiviteter for medlemmerne kan der arrangeres rideture med max ni deltagere plus
guiden. Hidtil har der være 7-8 deltagere, så det er muligt. Nu dog uden kaffe og kage mm, så
deltagerne skal selv medbringe forplejning. Der er ikke behov for fysisk kontakt mellem deltagerne og
der kan let holdes afstand. Susanne kontakter Tine vedr. ture ved Elsehoved.
Susanne vendte en idé om at holde et virtuel stævne kun for medlemmer. Det skal ikke være for stort
og er rettet mod at skabe lidt aktivitet for vores medlemmer. Tre dommere og max. 40-50 deltagere.
Deltagerne optager på Tankefuldbanen. Tider til optagelse bookes fx på en doodle blandt de
tilmeldte. Vinderne får karakterer og dommernes bemærkninger efter deltagelse. Vinderne (fx 1-2-3)
fejres i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling, hvor der skal vedtages navneændring
til Saga Svendborg. Her vil logoet også blive præsenteret, og vinderne vil få rosetter med det nye logo
på. Hvis den ekstraordinære generalforsamling kan afvikles i løbet af sommeren, kan vi samtidig fejre,
at vi nu er i gang i klubben igen med grill og hygge på Tankefuldbanen (en 3-i-1 fejring med GF med
navn og logo, præmieoverrækkelse og banehygge med grill). Susanne vil gerne stå for Sporti,
deltagerkoordinering, upload af film, men har brug for hjælp til bookning af dommere, ice-testing, lidt
banepleje mm. Bestyrelsen står for GF og forplejning med hjælpe fra et par ”mødre”.
Bestyrelsen synes om idéen, der skal vendes engang med stævneudvalget.

9.

Eventuelt
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