
 

Mulige scenarier for klubben Skeifa Svendborg  

 

Scenarie 1 

Skeifa Svendborg er en underafdeling af Skeifa Fyn (nuværende 

scenarie) 

 Scenarie 2 

Skeifa Svendborg er en selvstændig klub 

Beskrivelse: 

Klubben er en underafdeling til Skeifa Fyn, hvor medlemmer deltager på lige fod 

i hinandens aktiviteter. Medlemmer af Skeifa Fyn kan frit benytte 
Tankefuldbanen. De to klubber koordinerer aktiviteter med hinanden. Skeifa 
varetager kontakten DI. 

 Beskrivelse: 

Klubben en selvstændig klub. Klubbens medlemmer kan frit benytte 

Tankefuldbanen. Klubben er medlem af DI. Klubben tegner sin egen profil og 
har sit eget brand. 

Økonomi: 

- DI-medlemskab: Betales af Skeifa FYN, hvor alle Skeifa Svendborg-
medlemmer skal have et hovedmedlemsskab til 250 kr. pr år. 

- Skeifa Svendborg medlemskontingent 150,00 – indtægt på 22.500 kr. årligt. 

 Økonomi: 

- DI-medlemskab: Grundgebyr 285,00 og 32,50 pr. medlem – udgift på 5.160 
kr. 

- Skeifa Svendborg kontingent 250,00 – indtægt på 37.500 kr. 

- Indtægt efter betaling af DI-medlemskab 32.340 kr. årligt 

Fordele: 

- Der kan til stævner trækkes på frivillige fra Skeifa Fyn. 

- Det administrative arbejde er mindre, end hvis klubben var selvstændig. 
- Fælles arrangementer, hvor opgaver fordeles mellem klubberne. 

 Fordele: 

- Man kan være medlem af Skeifa Svendborg uden at skulle være medlem af 

Skeifa Fyn. 
- Lavere kontingent giver flere lokale medlemmer. 
- Flere muligheder for medlemsskabstyper. 

- Klubben får bedre økonomi. 
- Vi slipper en tilbagevendende utilfredshed på generalforsamlingen. 
- Vi har selv relationen til medlemmerne på Sporti. 

Ulemper: 

- Medlemskab af Skeifa Fyn er en forudsætning for at være medlem af Skeifa 
Svendborg. 

- Der er ingen reel koordinering af aktiviteter. 

- Skeifa Fyns medlemmer kan benytte Tankefuldbanen uden at bidrage til 
vedligehold. 

- Stor oplevelse af ikke at være ligeværdige. 

 Ulemper: 

- Uvist om vi tilstrækkeligt mange frivillige til at løfte klubben. 
- Vi skal have formidlet at banen udelukkende er for Skeifa Svendborgs 

medlemmer. 

Handlinger, hvis medlemmerne stemmer for en uændret klubstruktur: 

- Der arbejdes på et bedre samarbejde med Skeifa Fyn. Begge klubber er 
positivt stemte for at styrke samarbejdet. 

 Handlinger, hvis medlemmerne stemmer for en selvstændig klub: 

- Skal meddeles Skeifa Fyn umiddelbart efter generalforsamlingen. 
- Hjemmeside skal tilrettes og tilmelding til klubben skal ændres på Sporti. 

- Klubben skal godkendes af Dansk Islandshesteforening. 

 
Formelt er Skeifa Svendborg allerede en selvstændig forening med eget cvr-nr, egen økonomi, egne vedtægter, generalforsamling mm, og har været det fra start. 

Scenarierne er baseret på 150 medlemmer af Skeifa Svendborg. Medlemskabsgebyrer til DI inkluderer kollektiv forsikringsordning via DIF. 


