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Referat fra Skeifa Svendborg bestyrelsesmøde 

Den 20. februar, kl. 18.30-20.00 hos Wickie 
 
Deltagere: Wickie, Maria, Sandra, Camilla og Susanne. Afbud: Helena 
 
 
1. Godkendelse af referat 
 Godkendelse af referat fra de sidste to møder. 
 Referaterne er godkendt. 
 
2. Opfølgning på Skeifa Fyns generalforsamling 
 Er det noget, som vi skal følge op på i Skeifa Svendborg?  
 Nej, der var fuld opbakning af Skeifa Fyns bestyrelse til vores selvstændighed og navneskifte. 
 
3. Status på overgang til at blive en selvstændig klub 
 Siden sidste bestyrelsesmødeer flg. sket: 

- Skeifa Fyn Skeifa Fyn har både givet deres støtte til, at Skeifa Svendborg er en selvstændig klub, 
og anmodet om at klubben skifter navn. Bestyrelsen har valgt at imødekomme ønsker og har 
efterfølgende sat gang i processen med et navneskifte. Dette er meddelt DI’s klubkomité. 

- DIF og DI’s klubkomité har pr 15.2.2020 godkendt Skeifa Svendborg som lokalforening under 
Dansk Islandshesteforening. Da vi har fået vores godkendelse og CFR-nr. 1344892 er Skeifa 
Svendborg fra 15.2.2020 dækket via DIF's kollektive forsikringsordning. 

- I forhold til DIF's kollektive forsikring sender de opkrævning bagud, så vi vil først næste år 
modtage en mail fra Dansk Rideforbund med spørgsmål om, hvor mange medlemmer vi har 
været i år. Vi skal ikke foretage os yderligere i år i den forbindelse. 

- Pr 19.2.2020 er der 94 medlemmer af det ’ny’ Skeifa Svendborg i Sporti. Heraf er 40 helt nye 
medlemmer. De 21 familiemedlemskaber har givet 27 nye personer. Der er 13 nye 
enkeltmedlemmer. 109 medlemmer af det ’gamle’ Skeifa Svendborg har endnu ikke meldt sig 
ind. Deres medlemskab udløber 31.3.2019 

- Opfølgning på de tre medlemmer som allerede havde meldt sig ind og de to som måske også 
havde betalt for 2020. 

Skal vi skrive ud til nye medlemmer og byde dem velkomne i klubben?  
Ja, med info om: Hjemmesiden, FB-side, FB-gruppe, brug af Tankefuldbanen, Medlemsnyt, vil du med 
i stævne og aktivitetsudvalg? (se hvem der er med link) og du må meget gerne hjælpe som frivillig til 
stævner og på arbejdsdage. 

 
4. Nyt navn til Skeifa Svendborg 
 Vi skal beslutte en proces for nyt navn til klubben. Flg. er forslag til proces, hvor noget allerede har 

fundet sted: 
- Opslag på FB-side og i FB-gruppen og opfordre medlemmer til at komme med forslag. 
- Bede medlemmer af udvalg og bestyrelse komme med forslag til nyt navn. Navnets betydning 

skal medsendes forslag (har vi fået alle personer med?). 



 

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

- Inden bestyrelsesmødet har vi fået en bruttoliste på 51 navne. Efter gennemgang af, om de er 
godkendte islandske hestenavne (krav fra DI) og der allerede findes klubber med disse navne, er 
listen nu på 34 navne, se bilag. 

- Bestyrelsen vurderer kvaliteten af bruttolisten, beslutte kriterier for nyt navn og fastlægger den 
videre proces. 

- Vi laver en meningsmåling med de 33 navne, hvor bestyrelse og udvalg kan stemme (fx med 
sådan en her: test spørgeskema med link til test resultat)  

- Efter den meningsmåling, vælger bestyrelsen 10 navne med eventuelle efternavne og web-
domæner, giver dem en anbefaling i forhold til kriterierne og laver ny afstemning om disse 
blandt medlemmer af udvalg og bestyrelse. 

- Bestyrelsen udvælger tre navne, sikrer de relevante domæner og sender navnene til afstemning 
blandt alle klubbens medlemmer. 

- Når et navn er valgt, indkalder vi til ekstraordinær general med forslag til vedtægtsændring. 
- Vi får lavet nyt logo. 
- Efter generalforsamlingen tilrettes hjemmeside, den flyttes på nyt domæne, alle events tilrettes 

på Sporti og vi laver en del opslag og markedsføring af klubbens nye navn på FB. 
 
 Forslag til kriterier for nyt navn til Skeifa Svendborg: 

- Navnet skal være et godkendt islandsk hestenavne, jf reglerne i Dansk Islandshesteforening. 
- Navnets betydningen skal give mening i forhold til klubbens formål og 

ambitioner/professionalisme. 
- Det er en fordel, hvis navnet kan udtales af ikke islandskyndige. 
- Det er en fordel, hvis navnet kun har almindelige bogstaver (dvs. ikke islandske), så klubbens 

navn digitalt kan håndteres sikkert og uden misforståelser. 
- Det ville være godt, hvis det var muligt at få domænet www.navn.dk uden at skulle have et 

efternavn med i domænet. 
Forslag blev diskuteret og godkendt. 

 
5. Nyt budget 2020 
 Vi skal godkende nyt budget for 2020, der er justeret i forhold til klubbens status som selvstændig 

forening. 
 Udkast blev godkendt. Det skal lige tilrettes med hensættelse til DIF-forsikringer i 2021. 
 
6. Ansøgning om tilskud til opvarmningsbane og faste stalde 
 Status på ansøgningsprocessen. 
 Maria og Susanne har møde med kommunen den 27. feb om mulig placering. 
 
7. Planlægning af forårets 3-gangsstævne 
 Opfølgning på planlægning af 3-gangsstævnet den 28. marts 2020. 
 Stævnet er næsten fuldt booket. Dommer er Kristiane Brun Hansen. Speaker er Laura Nielsen. Menu i 

cafeteriet: Suppe, pommes, toast og kage mm. Wickie tjekker om Thomas ordner bane på dagen. 
  
8. Nyt om aktiviteter 
 Vi har netop booked Julie Christiansen to clinic’er den lørdag den 21. marts på Svendborg 

Ungdomsskole. Det er ikke offentliggjort endnu. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAACCqnjpUQTQ2WFBGR0FWRFdKTlNERVlCUjVBRERVUC4u
https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAACCqnjpUQTQ2WFBGR0FWRFdKTlNERVlCUjVBRERVUC4u&AnalyzerToken=O4O2jQ7WpwzSgCawYYM4UUjXqKrzRXOB
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 Foredrag med Theresa Schumann afholdes den 1. marts (50 tilmeldte) 
 Pga for få tilmeldinger er det tvivlsomt, om stutteritur til Teland den 15. marts bliver til noget. 
 Forslag til aktivitetsudvalget: Amalie til undervisning. 
 
9. Eventuelt 
 

 


