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Referat fra Skeifa Svendborg bestyrelsesmøde 
Den 2. juli, kl. 19.00-21.00 
 
Deltagere: Thomas, Christy, Wickie, Maria og Susanne (Helena afbud). 
 
 
1. Forretningsorden 
 Hvordan kommer vi up to date mht. til referater fra bestyrelsesmøder og seneste generalforsamling? 

- Thomas, Wickie og Helena sender de referater, som de har til Susanne. Christy rykker Malene for 
gamle referater. Referaterne godkendes på næste bestyrelsesmøde og lægges på hjemmesiden. 

 
2. Samarbejdet med Sydfyns Erhvervsforskole 

Orientering om mødet med skolen den 29. april (se referat næste side). Bestyrelsen skal beslutte, om 
vi vil købe MF135 og investere i en container. 
- Bestyrelses besluttede at købe MF135 traktoren i september 2019. 
- Susanne skal spørge skolen om forsikring af traktoren, om det evt er nødvendigt med en 

tillægsforsikring. 
- I de næste 6 mdr. skal det afsøges, om det er muligt at finde en sponsor til en 20 fods container til 

traktoren. 
 
3. Stævner og aktiviteter 
 Drøftelse af bestyrelsens opgaver i forbindelse med afvikling af stævner og kommende aktiviteter. 

- Der er behov for et fællesmøde for stævneudvalg og bestyrelse for at evaluere afholdte stævner 
og planlægge de kommende, herunder en forventningsafstemning om opgavefordeling.  

- Fremadrettet bør der være møder mellem bestyrelse og stævneudvalgt inden stævner med en 
klar forventningsafstemning om rollefordelingen og hvem-gør-hvad. 

- Der har være nogen usikkerhed om, hvem der må deltage i 3-gangsstævnerne. Fremover skal vi 
være mere tydelige i beskrivelserne om, at 3-gansstævner er ’åbne for alle’. 

 
4. Klubbens økonomi 
 Status på klubbens økonomi efter de første stævner og aflysning af Svendborg Open. 
 Indkøb af grill til klubaftener – første gang 12. juni. 

- Foreløbig økonomisk resultat af stævnerne er: 3-gangsstævnet knap +5.000 kr, påskestævnerne 
+23.000 kr., Svendborg Open -9.000 kr. (ikke refunderbare flyrejser til dommerne). 

 
5. Efterårets emner 
 Kort drøftelse af hvilke emner bestyrelsen skal drøfte i efteråret forud for næste generalforsamling. 

- Der skal afholdes møde med Skeifa Fyns bestyrelse i september 2019. Mulige datoer er 24. 
august, 11. sept. og 22 sept. Thomas aftaler mødet. 

- Der skal følges op på den utilfredshed med klubbens tilhørsforhold, som kom frem på 
generalforsamlingen. Forskellige scenarier skal udarbejdes, og der nedsættes eventuelt en 
arbejdsgruppe til formålet. 

 
6. Eventuelt 
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- Medlemsfesten skal afholdes i Bowl’n’Fun, der har en god julebuffet. Forslag til dato er lørdag 
den 2. november, hvor der er en relativt billig kuvertpris, hvis vi spiser kl. 17.00-18.30 (249,- kr 
med dessert). Vi kan evt. blive hængende og bowle sammen efter maden. Det skal være med 
tilmelding via Sporti, og der bliver evt. en mindre egenbetaling. Bowling vil skal deltagerne selv 
betale. Wickie undersøger datoen hos Bowl’n’Fun. 

- Susanne laver 5 ekstra nøgler til klubhus. 
- Der skal ses på synligheden på hjemmesiden af alle, som bidrager i klubben. Profilerne, som er på 

siden nu, er der for at vise mennesker, liv og at alle typer kan være med. De vises ikke for at 
fremhæve nogen personer til fordel for andre. Der skal arbejdes videre med at synliggøre alle, der 
hjælper på lige fod (ingen nævnt, ingen glemt). 

 
 

Referat af mødet med Sydfyns Erhvervsforskole og Skeifa Svendborg den 29. april 2019 

Mødedeltagere: Jannie Kaae, Thomas Bjerre, Susanne Linnet Aagaard, Hans Erik Hansen og Ida List 

Følgende er blevet aftalt: 

• Skeifa Svendborg køber MF135 traktoren med overtagelse senest d. 01. august 2019. Overtagelse 
kan ske tidligere, når skolen har indkøbt anden traktor. Indtil da må Skeifa Svendborg fortsat låne 
traktoren. Prisforslag er 6000-8000kr 
 

• Skeifa Svendborg har lov til at opbevare MF135 i maskinhallen, indtil de har anskaffet en 20 fods 
container. Dog skal traktoren senest være flyttet d. 01. september 2020 
 

• Den nye container placeres ved pladsen ved solcelleparken. Nærmere præcis placering anvises, når 
containeren er indkøbt. Containeren skal males sort. 
 

• Skeifa Svendborg er oplyst om at FDF har fået råderet over et større areal på Idasletten og der 
fremadrettet skal holdes trepartsmøder, hvor arrangementer og forventninger afstemmes 
 

• Skeifa Svendborg er oplyst om fredningerne af mark firben og hvilke ændringer det medfører i 
forhold til slåning og belastning af arealerne. 
 

• Den nederste del af den gamle bueskydebane kan benyttes til camping efter aftale. 
 

• Der bliver ikke slået større areal bag ved dommerhusene. 
 

• Sydfyns Erhvervsforskole har oplyst, at vi endnu ikke ved, hvilke ændringer overgangen til FGU 
medfører, men Skeifa Svendborg ved det evt. kan betyde, at skolen ikke kan stå til rådighed i 
samme grad. 


