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Referat fra Skeifa Svendborgs konstituerende bestyrelsesmøde 

Den 28. januar, kl. 19.00-20.00 hos Susanne 
 
Deltagere: Wickie, Maria, Sandra, Camilla og Susanne. Afbud: Helena 
 
 
1. Konstituering af bestyrelse 
 I henhold til vedtægterne skal der vælges formand, næstformand, kasserer og sekretær/referent. 
 Posterne blev i enighed fordelt sådan her: 

- Formand Maria Nielsen 
- Næstformand Susanne Linnet Aagaard 
- Kasserer Wickie Andersen 
Formand og klubbens adresse skal formelt ændres i CVR. 

 
3. Status på den formelle overgang til at blive en selvstændig klub under DI 
 Siden generalforsamlingen er flg. sket: 

- Klubben har fået nye vedtægter. 
- DI er ansøgt om godkendelse som lokalklub under DI. Alt nødvendigt materiale er fremsendt. 
- De nye vedtægter er sendt til Kultur og Fritid i Svendborg Kommune, jf vedtægterne. 
- Klub og de to typer medlemskaber er oprettet på Sporti. Stævner og øvrige aktiviteter i 2020 

tilknyttet den 'nye klub' på Sporti. Indtil 31.3.2020 vil stævner og aktiviteter blive vist under både 
den gamle og nye klub.  

- Bestyrelsen og Thomas Bjerre har fået nye mailadresser (xx@skeifa-svendborg.dk). Thomas, da 
han fortsat håndterer kontakt vedr. startboksen. 

- Hjemmesiden er opdateret med bestyrelse, nye personer i udvalgene, vedtægter, mailadresser og 
nyheden om at være en selvstændig klub. Teksterne er desuden tilrettet, så de passer til den nye 
status og historie. 

- Alle klubbens medlemmer er orienteret i medlemsnyt og på FB. 
 
Skeifa Fyn har desværre slettet Skeifa Svendborg-medlemskabet på Sporti, også selv om 
medlemskabet stadig er gyldigt frem til 31.3.2020. Det betyder bl.a., at der ikke gives medlemsrabat 
til Skeifa Svendborg medlemmer på stutterituren, da systemet ikke længere kan kontrollere 
medlemsnr. for medlemmer af ’gammel’ Skeifa Svendborg. Der er i stedet åbnet for en særpris til og 
de nye Skeifa Svendborg medlemmer og alle Skeifa Fyn medlemmer. Vi skal være opmærksomme på 
udfordringerne til 3-gangsstævnet, hvor medlemskaberne stadigt er gyldige, uden at Sporti kan 
håndtere det. 
Medlemmerne gøres opmærksom på udfordringerne i næste Medlemsnyt. 

 
4. Navnet Skeifa Svendborg 
 Det blev vendt, at en del spørger, om klubben skal skifte navn, nu hvor den har løsrevet sig fra Fyns 

Islandshesteklub Skeifa. Indtil videre beholder klubben navnet Skeifa Svendborg. Det er et godt brand 
i islænderverdenen. Foreningen er kendt for sine stævner, og desuden fortæller navnet om klubbens 
oprindelse. Juridisk er det blevet vurderet, at der ikke er noget problem ved at beholde navnet. I den 
nye bestyrelse ønsker vi ikke en forhastet proces omkring navnet, da der er mange følelser og 
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identitet forbundet med det. Men vi ønsker naturligvis et godt samarbejde med Skeifa Fyn, så vi vil 
også være lydhøre. 

 
5. Medlemmer, der allerede har betalt for 2020 i det ’gamle’ Skeifa Svendborg 
 Der er tre personer, der har meldt sig ind i Skeifa Fyn+Skeifa Svendborg efter den 1.1.2020. Deres 

medlemskab løber til 31.3.2021. Vi vil gerne have dem over i det ’ny’ Skeifa Svendborg på Sporti og 
skal finde den løsning på det. Det samme gælder måske for to andre medlemmer et andet medlem, 
der meldte sig ind lige inden nytår.  

 De berørte medlemmer kontaktes individuelt for at finde en god løsning for alle parter (Susanne de 
tre førstnævnte og Wickie de to sidstnævnte). 

  
5. Sporti notifikationer 
 Alle bestyrelsens medlemmer er administratorer af klubben i Sporti. Medlemmerne skal vælge hvor 

notifikationer går hen. 
- Beskeder via kontaktformular (går til hele bestyrelsen på skeifa@skeifa-svendborg.dk) 
- Notifikation ved indmeldelser (går Wickie og Susanne) 
- Notifikation ved betaling af opkrævninger (går til Wickie) 

 
6. Eventuelt 
  
 Forberedelse til 3-gangsstævnet den 28. marts blev diskuteret. Sandra og Maria sørger for at reglerne 

opdateres på Sporti. Wickie og Camilla ser på cafeteria, Wickie spørger dommere og Susanne spørger 
om Laura vil speake. 

 
 Datoer for kommende bestyrelsesmøder er: 

- Torsdag den 20. februar, 19-21 
- Torsdag den 26. marts, 19-21 
- Tirsdag den 21. april 19-21 
- Tirsdag den 12. maj, 19-21 
- Tirsdag den 16. juni, 19-21 
- Tirsdag den 18. august, 19-21 
 
 


