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Referat fra Skeifa Svendborg bestyrelsesmøde 
Den 14. marts, kl. 19.00-21.00 
 
Deltagere: Thomas, Christy, Wickie, Maria, Helena og Susanne  
 
 
1. Økonomi  
 Hvordan ser økonomien ud? 

- Likviditeten er lav, da der er betalt hotel og fly til dommerne til Svendborg Open. 
- Når Sporti har betalt udbetalt deltagergebyrer for de første stævner, ser det fint ud igen. 

 
2. Referater af tidlige møder 
 Er vi med? Mangler der evt. godkendelser? 

- Vi opgiver at få fat i de manglende referater fra sidste år. 
- De manglende referater skal være klar til den ny hjemmeside 

 
3. Ref. Møde med ” Klubber på tværs” 
 Thomas, Wickie og Christy deltog i mødet. 
 Det blev aftalt, at klubberne som hidtil ville udfylde egne events med egne medlemmer først, 

og at de fremover hvis det kneb med antal deltagere ville hjælpe hinanden med at 
markedsføre hinandens events, så aktiviteterne på Fyn blev til noget.  

 
4.  Hjemmeside status 
 Hvad kan den nye hjemmeside hjælpe med? Hvordan skal vi bruge den bedst? 

- Kalenderfunktionen skal ligge på egen side, og kun omfatte Skeifa Svendborgs egne 
stævner og aktiviteter. 

- Gennemgang af udkast til ny hjemmeside. Valg af forskellige design. Forslag til 
hjemmeside er godkendt. 

- Det er besluttet, at der er behov for et nyt logo. 
- Hjemmesiden kan i princippet komme i luften i løbet af en uge, så manglende information 

skal sendes til Susanne hurtigst muligt. 
- Så snart siden er i luften kan der sende nyhedsbrev/medlemsnyt med stutteritur, 

ølsmagning, udsolgt 3-Gangsstævne, masser af stævner og ny hjemmeside – og 
meningsmåling. 

 
5.  Møde med skolen 
 Hvordan kommer skolens nye struktur til at påvirke vores fremtidige samarbejde/ 

muligheder. Input til forstående møde.  
- Thomas, Jannie og Susanne deltager i mødet.  
- Vigtigt at finde ud af, om skolens overgang til FGU kommer til at påvirke samarbejdet. 
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- På mødet overdrager Thomas kontakten til skolen til Susanne. 
 
6. Stævner 
 Hvor står vi pt.?  

- Der er fuldt hus med deltagere til de to endagsstævner i påsken. 
- Svendborg Open kan ligge lidt klemt, når Fyns Mesterskaberne er så tæt på. Koordinering 

havde været godt! 
 
7. Udvalg 
 Aktiviteter: 

- Stor respons på meningsmåling – meget glade tilkendegivelser. Stor glæde over rideture 
”og ikke kun stævner” – foreslår en anden måde at arrangere ture på.  

- Aktivitetsudvalget lægger ud med at arrangere en Stutteritur til Kronshof og en 
Ølsmagning for hesteramte mænd. 

 Bane: 
- Banen har fået salt. 

 
8. Arbejdsdag. 
 Hvad skal vi have gjort? 

- Der skal males dommerhuse, renses ’bomme’ til collecting ring, males vejskilte, og banen 
skal efterses. 

 
9. Evt. 
  


