Referat fra Skeifa Svendborg bestyrelsesmøde
Den 16. juni, kl. 18.30-20.30 hos Maria
Deltagere: Maria, Sandra, Camilla, Helena, Wickie og Susanne.

1.

Godkendelse af referat
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat godkendt.

2.

Ekstraordinær generalforsamling den 19. juni, kl 17.00-18.00
Hvad mangler vi at planlægge?
Wickie køber Kransekage, bobler, servietter, engangsglas, små flag. Susanne køber store sodavand og
medbringer coolerboks, medlemsliste og henter T-shirt. Vi trækker lod om fem T-shirt med logo.
Øvrige T-shirts kan købes for 75 kr. pr. stk. Der skal findes et indendørs sted at afholde EGF, hvis det
regner. Aftales med skolen.
Hvad skal ske umiddelbart efter?
Susanne skal ændre på Sporti, meddele ændring til DI og Svendborg Kommune. Wickie ændrer hos
banken og CVR. Susanne ordner ny hjemmeside, sender medlemsnyt og laver diverse FB-opslag.

3.

Arbejdsdag den 20. juni, kl. 9.00-14.00
Hvilke opgaver er der til arbejdsdagen den 20. juni?
Slå græs og buskrydde, tømme klubhus og lægge linoleumsgulv, ordne dommerhuse, lappe huller i
hegn.
Hvad gør vi med det meget høje græs på rundt om og inden i banen?
Laver aftale med skolen og taler med Thomas.
Skal der købes noget ind forinden?
Wickie køber morgenmad. Evt også linoleumsgulv.
Det blev besluttet at købe nyt lavpris køkken frem for at bøvle mere med det gratis brugte køkken,
som var hentet men desværre i dårlig stand. Kan dog ikke nås inden arbejdsdagen.

4.

Klubtøj
Hvad skal vi have af klubtøj? www.billigetshirt.dk er lokal og kan levere med tryk til gode priser.
- T-shirts: Herre T-shirts som dem vi har købt https://billigetshirt.dk/produkt/premium-t/
- Poloshirt: Herre https://billigetshirt.dk/produkt/premium-polo-028240/, dame
https://www.newwave.dk/product/028241
- Jakker: Herre https://billigetshirt.dk/produkt/stormtech-jakke/, dame
http://www.rogt.dk/stormtech-qx1w-nautilus-quil-p-2169.html
Udskudt til næste møde.

5.

Støtte fra Genstart Svendborg
Skal klubben søge støtte fra Genstart Svendborg til dækning af manglende medlemsaktivitet i
forbindelse med aflysning af stævner på grund af Covid-19?
https://svendborgevent.dk/soeg-stoette/
Maria læser op og undersøger om vi skal søge.
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6.

Artikel til TØLT
Kan artiklen fra DI godkendes?
Storebror-ord ud – ellers godkendt.

7.

Status på igangværende
Status på:
- Ansøgning om støtte til opvarmningsbane – præsentation for det politiske udvalg. Susanne og
Maria var i byrådsalen den 15. juli for at præsentere projektet for relevante politiske udvalg.
- Samarbejde med skolen. Susanne og Maria har møde med skolen den 17. juni om fremtidigt
samarbejde og for at blive overdraget til Søren, Idas efterfølger.
- Containerkøbet. Fejlkøbet er solgt og den nye er købt. Wickie er ved at arrangere maling af den.
Den ankommer til banen i løbet af 3-4 uger.
- Skiltning på banen. Susanne bestiller umiddelbart efter EGF.

8.

Økonomi
Status på økonomien.
Økonomien ser fin ud. Der er et mindre overskud, det det at containeren allerede er købt og betalt.

9.

Eventuelt
Opfordre stævneudvalget til rosetter med logo i stedet for medaljer. Det er nemmere, billiger og så
har det vores nye logo.
Kristina holder ridelejr med veninder på Tankefuldbanen i uge 28. Alle er medlem af Saga Svendborg.
Andre må også gerne bruge banen i uge 28, og det vil Kristina gøre dem opmærksom på, når der
dukker andre ryttere op, så folk ikke tor banen er optaget.
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