Referat fra Skeifa Svendborgs generalforsamling 2020
Den 20. januar kl. 19.00-21.00 på FGU Syd- og Midtfyn, Tipsvænget 19, 5700 Svendborg

1.

Valg af dirigent og referent
Peter Lund blev valgt som dirigent.
Peter konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt lovligt.
Susanne Linnet Aagaard blev valgt som referent.

2.

Bestyrelsens årsberetning ved formand Thomas Bjerre
Formanden afgav sin beretning for året (beretningen findes i sin fulde længde sidst i referatet).
Beretningen blev godkendt.

3.

Fremlæggelse af foreningens regnskab 2019 ved kasserer Wickie Schaadt Andersen
Kassereren fremlagde regnskab 2019 med noter, opfølgning i forhold til budget 2019 og budget for
2020. Årets resultat var et overskud på 44.500 kr. og en egenkapital på 130.000 kr. Budgettet var
udarbejdet ud fra, at klubben var en underafdeling til Skeifa Fyn.
Regnskabet blev godkendt. Det blev bemærket, at det var et flot regnskab, at stævneudvalget var
gode til at tjene penge, og at bestyrelsen var meget billig i drift.

4.

Fremlæggelse af fremtidige planer 2020 ved kasserer Wickie Schaadt Andersen
Wickie fremlagde planerne for 2020, herunder stævner og andre aktiviteter. I planerne var også
indkøb af en traktor og en container som garage til traktoren. Der arbejdes desuden på etablering af
en ridebane på den anden side af Tipsvænget. Jannie Kaae er i dialog med Svendborg Kommune
herom.
Planerne blev vel modtaget af forsamlingen.

5.

Mulige scenarier for klubben Skeifa Svendborg ved Susanne Linnet Aagaard
Som opfølgning på de seneste års generalforsamlinger ønskes en diskussion af, hvorvidt klubben skal
fortsætte som underafdeling af Fyns Islandshesteklub Skeifa eller blive en selvstændig klub.
I bilag til dagsorden er en beskrivelse af fordele og ulemper ved de to scenarier.
Såfremt der blandt medlemmerne er ønske om at blive en selvstændig klub, stemmes der om
vedtægtsændringer under pkt. 6.
Dirigenten startede med at konstatere, at der modsat oplægget i dagsordenen under alle
omstændigheder vil blive stemt om ændring af vedtægterne i pkt. 6, da dette vil være mest korrekt.
Susanne startede med at gøre klart, at bestyrelsen ønskede at give medlemmerne mulighed for frit at
diskutere og afgøre klubbens fremtid, hvorfor bestyrelsen ikke kom en indstilling. Den siddende
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bestyrelse ville kunne operere under begge scenarier. Her lagde Susanne op til debatten ved en
gennemgang af fordele og ulemper ved de to scenarier, der var skitseret i bilag1 til dagsorden.
Flg. er et repræsentativt udpluk af synspunkter og spørgsmål fra den en time lange debat:
- Er der nogen underskudsgaranti fra Skeifa Fyn? Bestyrelsen svarede, at der ikke er nogen
økonomisk sammenhæng mellem klubberne. Hvis Skeifa Svendborg lukker, så tilgår et eventuelt
overskud til Skeifa Fyn. Det er den eneste økonomiske kobling, der er mellem de to klubber.
- Klubben har fra start været oprettet som en selvstændig forening med eget CVR-nr. og egen
økonomi. Ellers havde det ikke været muligt at få lov til at etablere banen på Svendborg
Kommunes jord.
- Har bestyrelsen haft drøftelser med Skeifa Fyn om de penge, der tidligere gik til Skeifa Nyt? Penge
der også blev drøftet på sidste års generalforsamling? Der er også de 250 kr, som medlemmer der
kun vil være medlem af Skeifa Svendborg betaler til Skeifa Fyn som forudsætning for at kunne
blive medlem af Svendborg – har der været dialog om, hvad Skeifa Fyn bruger de penge til?
Bestyrelsen svarede, at på sidste års generalforsamling blev der skrevet et forslag vedr. pengene,
der blev fremsendt til Skeifa Fyns generalforsamling. Det var på som punkt, men Skeifa Fyns
bestyrelse besluttede, at det ikke skulle til afstemning.
- Skeifa Fyn tjener 33.000 kr. på at have Skeifa Svendborgs medlemmer, som medlemmer af Skeifa
Fyn. Bestyrelsen svarede, at det kun ville være korrekt, hvis alle kun var medlem for at være i
Svendborg, og det var næppe tilfældet.
- Skeifa Fyns bestyrelse: Vi har prøvet længe at få et møde i stand med Skeifa Svendborgs
bestyrelse. Det kom først i stand i efteråret. På fællesmødet var der en god dialog, hvor der blev
talt om samarbejde, koordinering af stævner og ture, samarbejde om juniorer, om at få flere
frivillige mm. Der kom ikke noget mødereferat efter mødet, som Skeifa Fyn havde betinget sig. Så
det hele blev ikke til noget, selv om Skeifa Fyn syntes, det var et meget positivt fællesmøde. Fra
Skeifa Fyns side er der efter sidste års generalforsamling kæmpet en brav kamp for at få en dialog
i gang. Bestyrelsen: Efter fællesmødet var der i Skeifa Svendborgs bestyrelse en fælles forståelse
af, at det med fællesmødets blandede karakter ikke var formålstjenligt med et egentligt
mødereferat. Vi ønskede ikke at udstille de uoverensstemmelser, der var i første del af mødet. Det
blev derfor besluttet, at det var bedre at arbejde videre med afsæt i mødets positive afslutning,
som pegede frem mod det næste fællesmøde den 3. november, hvor de to klubber kunne
fortsætte snakken om mulige samarbejder. Skeifa Fyn har efterfølgende rykket flere gange for et
mødereferat, som efterfølgende blev udarbejdet og sendt til Skeifa Fyn, men det er ikke
offentliggjort af hensyn til et kommende samarbejde. Skeifa Fyns bestyrelse: Det var uheldigt, at
vi misforstod hinanden så meget i opfølgningen.
- Der var flere kommentarer om det, at Skeifa Svendborgs bestyrelsesformand forventes at deltage
i Skeifa Fyns bestyrelsesmøder. Skeifa Fyn har siden efteråret 2019 som noget nyt sat ’Nyt fra
Skeifa Svendborg’ på dagsordenen. Både nuværende og tidligere formænd konstaterede, at det
ikke har givet meget mening blot at sidde til Skeifa Fyns bestyrelsesmøder og lytte.
-

Det kan ikke opgøres, hvad Skeifa Fyn tjener på at have Skeifa Svendborg.
Er Skeifa Svendborg i dag så stærk en forening, at vi kan stå på egne ben, og få en frihed til at
gøre de ting, som vi har lyst til og er gode til? Det er den dialog, vi skal have.
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-

Samarbejdet skal vi da stadig have med Skeifa Fyn, ligesom vi har med Litur og de andre klubber
på Fyn, fx om juniorerne. Det er ikke en forudsætning for samarbejdet at være én klub.

-

Det er vigtigt, at vi får den her diskussion. Det har vi bedt om at få de sidste par år. Det er vigtigt,
at vi kan træffe en demokratisk beslutning og have en debat i en god tone.
Ved bestyrelsen, hvor mange medlemmer man kan forvente vil falde fra, da de primært er
medlemmer i Skeifa Fyn? Bestyrelsen svarede, at der helt sikker er nogen, der melder fra, men
andre vil melde sig ind, da det nu bliver billigere. Det er forventningen, at medlemstallet vil være
nogenlunde uændret på 150.
Det har hidtil været en fordel at kunne bruge alle tre baner. Vil man bruge alle baner, vil det blive
dyrere fremover.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Der var en diskussion om, hvorfor man var medlem i de forskellige klubber både i forhold til brug
af baner, men også i forhold til deltagelse i stævner. Flere sagde, at selv om de boede på Midtfyn
og i det daglige brugte Davinde, så var tilhørsforholdet i Skeifa Svendborg pga. af energien i
klubben og de stævner, der blev holdt.
Mange vil betale dobbeltkontingent for at være medlem i begge klubber, og flere udtrykte, at de
var ok med det. Bestyrelsen oplyste, at dobbeltkontingent vil koste 100 kr. mere end i dag.
Det blev talt om familiemedlemskaber af hensyn til børnefamilierne. Bestyrelsen sagde, at man
havde tænkt sig at lave familiemedlemskaber, hvis klubben bliver selvstændig. Det er undersøgt
med Sporti, hvordan det er muligt.
Måske et det også set fra Skeifa Fyns side en fordel, hvis man deler op, da der er meget
forhistorie, og der nu er mange nye medlemmer, der kun har tilhørsforholdet til Svendborg. Så
kan snakken om ’Store Skeifa’ og ’Lille Skeifa’ slutte – en i øvrigt uberettiget snak, da vi kun er én
klub.
Det er vigtigt at komme ud over alt det gamle fnidder, fnadder mellem klubberne.
Det er vigtigt, at udvalgene får frihed til og ansvar for at lave stævner og aktiviteter, så det ikke
er bestyrelsen, der står med det hele. Erfaringen fra andre klubber er, at uddelegering til
udvalgene giver flere frivillige.
Der bør også være en dialog om, hvad klubben skal hedde fremadrettet. Klubben skal godkendes
af DI, så der er noget proces. Bestyrelsen: Vi har undersøgt, hvad der skal til i forhold til DI og en
kommende stævnesæson, og en advokat har uden beregning gennemgået vedtægtsændringerne,
herunder navnet, som der juridisk ikke er noget problem i at beholde.
Med to selvstændige klubber kan det blive et meget mere ligeværdigt samarbejde.
Skeifa Fyns formand: Det kan være nemmere at skaffe medlemmer i et nærområde fordi
tilhørsforholdet er tættere. Det er også erfaringen i Skeifa Fyn. Skeifa Fyn vil formentlig have en
holdning til det med navnet. Det kunne være en idé at starte på en frisk med et nyt navn.
Navnet er vi i bestyrelsen faktisk glade for. Det fortæller klubbens historie, og det må det gerne.
Vi skal vende det grundigt, hvis klubben bliver selvstændig. Hvis vi skal have nyt navn, så får vi
noget at tale om på næste års generalforsamling. Flere medlemmer udtrykte også, at en
navneændring gerne skulle tage tid og modnes, da det er klubbens sjæl og brand, der er tale om.
Det ville være rart om begge klubber var enige om navnet. Logoet tilhører Skeifa Fyn, uanset
tilretninger.
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-

I realiteten har vi allerede længe været to forskellige klubber, så det er jo ikke noget nyt med
navnet. Vi har været to forskellige klubber med samme hat på.

-

Formanden sluttede med at sige, at hans mål med at gå ind i bestyrelsesarbejdet var at skabe et
godt samarbejde mellem de to klubber, og at man de sidste seks år har brugt meget krudt og
energi på modsætninger og samarbejde. Han håber for den nye bestyrelse, at der bliver trukket
en streg her, så man i stedet kan brug energien på det, man gerne vil arbejde sammen om.

Dirigenten takkede for en god debat i en ordentlig tone.
6.

Afstemning om ændring af vedtægter
I bilag til dagsorden er forslag til ændring af vedtægter. Ændringsforslag er skrevet med blå.
Der blev afstemt om forslaget til ændring af vedtægter. Forslaget blev vedtaget med 30 stemmer for,
5 stemmer mod og 3 blanke stemmer. Skeifa Svendborg blev dermed en selvstændig forening.
Rikke Sølvberg ønskede i sin egenskab af formand for Fyns Islandshesteklub Skeifa tillykke med
beslutningen.
Der blev spurgt til, om foreningen fortsat skulle hedde Skeifa Svendborg. Bestyrelsen svarede, at
umiddelbart ville man gerne beholde navnet. 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 skal man først
behandle emnet nu, hvor beslutningen er taget. Et eventuelt navneskifte vil ske på baggrund af
grundig proces, så det tidligst kan komme på tale på næste års generalforsamling.

7.

Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.

8.

Fastsættelse af medlemskontingent 2020
Bestyrelsen stillede forslag om følg. kontingenter for 2020:
- 250 kr pr medlem
- 400 kr for et familiemedlemsskab
Et familiemedlemsskab kan tegnes af 1. par med eller uden hjemmeboende børn og 2. en forælder
med et eller flere børn. Forudsætning er, at familien har fælles adresse. De hjemmeboende børn må
gerne være over 18 år.
Forslaget blev vedtaget med et ønske fra medlemmerne om, at et familiemedlemskab kun giver
mulighed for, at op til to personer kan stemme på generalforsamlingen.

9.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg:
Bestyrelsesmedlem Thomas Bjerre – ønsker ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem Maria Nielsen – ønsker genvalg
Der skal vælges yderligere et bestyrelsesmedlem
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Der skal vælges revisor og revisorsuppleant
Flg. blev valgt til bestyrelsen:
- Marie Nielsen (genvalgt)
- Sandra Nielsen
- Camilla Pers
Arne Egestrøm Jensen blev genvalgt som revisor.
Thomas Bjerre blev valgt som revisorsuppleant.
Dirigenten og medlemmerne ønskede tillykke med valget til alle.
10.

Eventuelt
Klubbens udvalg
Stævneudvalget fortalte om arbejdet med klubbens egne stævner og opgaver i forbindelse med DM.
Udvalget fungerer godt, men kan godt bruge et par ekstra hænder til forskellige opgaver, fx hjælp til
at booke dommere. Interesserede bedes kontakte Trine Winther.
Aktivitetsudvalget fortalte om arbejdet med ture, kurser, foredrag mm. Udvalget arbejder hurtigt og
effektivt og arrangerer de mange aktiviteter på 3-4 møder om året. De fleste aktiviteter er allerede på
hjemmesiden og på Sporti.
Både baneudvalg og cafeteriaudvalg blev styrket med flere frivillige, da Claus Lindblad Christensen
meldte sig ind i baneudvalget og Ann Louise Pers meldte sig ind i cafeteriaudvalget. Cafeteriaudvalget
kan godt bruge flere frivillige, ikke mindst til midsommerstævnet.
Der blev oprettet et juniorudvalg med Juliane Bredstrup, Trine Straarup Winther og Trine Søholm.
Juniorudvalget vil arbejde sammen med de øvrige klubber på Fyn om aktiviteter for juniorer.
Juniorudvalget vil samtidig gerne inddrage klubbens juniorer i arbejdet med at arrangere/afvikle
stævner.
Tak til Thomas Bjerre
Wickie takkede på vegne af bestyrelsen Thomas Bjerre for mange års arbejde i bestyrelsen, heraf de
seneste 3 år som formand. Bestyrelsen er glade for, at Thomas fortsætter i stævneudvalget og fortsat
tager sig kærligt af banen i baneudvalget.
Dirigenten takkede for en god generalforsamling.

__________________________________
26.01.2020 – dirigent Peter Lund
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Formandens beretning, Januar 2020
Skeifa Svendborgs generalforsamling d. 20.1.2020

Denne januar er formandens beretning også den sidste i får fra mig. Jeg stiller som bekendt ikke op til
bestyrelsesvalg og derfor vil jeg gerne starte min beretning med at takke for rigtig godt samarbejde de år,
jeg har siddet i bestyrelsen.
Det har været nogle meget spændende år for mig, hvor jeg, som helt grøn i mange sammenhænge, har lært
meget fra både vores lokale forening men også fra samarbejde med Skeifa Fyn og DI. Jeg vil fortsat være at
finde på banerne rundt omkring, hvor jeg vil deltage som frivillig for at få lavet så gode oplevelser for alle
som muligt.
Samtidig vil jeg også benytte min beretning til at sige tak til de mange frivillige som hjælper til her i klubben.
Både til vores lokale arrangementer men også til de arrangementer, hvor vi som klub møder op. Her tænker
jeg bl.a på DM, hvor vi som klub var medarrangør.
Det er dejligt at opleve, at Skeifa Svendborg er en forening hvor vi både tager højde for traditioner, men
hvor vi også er parate til at nytænke og revidere de tilbud vi har til vores medlemmer.
Svendborg Open blev i år aflyst og i stedet opstod Midsommerstævnet, som også var udtagelsesstævne.
Midsommerstævnet blev en succes og der blev løftet i flok. Dog skal der lyde en tak til stævneudvalget,
som var parat til at prøve nyt.
Vores endagsstævner og tregangsstævner har fortsat stor grad af tilgang og det er en fornøjelse at se, at
der bliver fyldt op på tilmeldinger og at der generelt er godt humør og sammenhold.
Vi har holdt fast i vores medlemsfest og vi håber på, at flere vil kunne afsætte tiden til at deltage. Den er
sjov og for nogle, giver den ondt i hovedet, dagen derpå😊😊
Af nye initiativer kan nævnes fællesture til bl.a. Elsehoved, månedlige nyhedsbreve og meningsmålinger om
udvælgelse af aktiviteter. Alt sammen initiativer som har til hensigt at sikre fællesskab og inddragelse.
Desværre har der også været aflysninger, men vi stopper ikke med at finde på. Heldigvis sidder der kræfter i
bestyrelsen som har primær fokus på, at finde nye veje at gå for vores forening.
I 2019 har vi fået ny hjemmeside og logo. Brug den og skulle der være forslag til ændringer e.a. så er det
Susanne som har svinget tryllestaven og fået den til at være gennemskuelig og flot. Tak til dig.
Til den nye bestyrelse: Jeg ønsker jer god arbejdslyst.
Venlig hilsen Thomas Bjerre, formand

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

