
Referat SIV bestyrelsesmøde 7/8 2017 
 

1: DM Pony – Status v/Charlotte 
- Overtaget af Hovgård på FYN. DRF bange for nye udbrud af kværke på SIV 
- Brev sendt til DRF om SIV’s oplevelse af fratagelse af stævnet. Måden og mgl. involvering af SIV 

dyrlæge  
- DRF har valgt at slette alt på GO og nye propositioner er lagt ud fra Hovgård. Der gør at vi skal 

tilbagebetale alle startgebyrer. Vi gør intet, før vi har modtaget de indbetalte startgebyrer fra DRF.  
- Erstatning for DM Pony. Ikke muligt at lave nyt stævne i samme weekend. VRC mister store indtægter 

pga. aflysning af stævnet (cafe og boksleje indtægter) og udskydelse af rideskolestart opstart efter 
sommerferie pga. rideskolestalden bruges til karantæne stald. Kunne være clinic ala den med Hasse 
Hoffmann. Den gav fuld ridehus med entre på 100 kr. pr. tilskuere + betaling fra de 
ridende/undervisnende rytter 

1B: Spring stævne med Holte og Sporten 2018 
- Vi har de bedste udendørs facilitetter 
-  Kan give pænt stort overskud – erfaring fra Pernille fra sin tid i Holte 
- Pernille   kontakter Jacob Leth fra Sporten 

1C: Sponsor udvalg 
- Forældre fra rideskolen (score card) 
- Tina og Anders kan være indgangsnøglen til interesseret forældre 
- Ansvar Steen 

2: Økonomi v/Tina 
- Mobil Pay fungere – jubiii 
- Ingen ubetalte regninger på nær renovation og skat tidligere ansatte( tidligere bestyrelse). Tina har 

søgt dispentasion  
- Fin likviditet 320 tkr. 
- Mangler indtægt fra sponsorer fra landsstævnet. Regninger ej sendt pga. udfordringer i klubmondul  

3: Medlem status 
- 340 profil, 144 har betalt, 129 ej betalt, 37 er aldrig brugt 

4: Forsikring  - TRYG 
- Arbejdsulykke forsikring 
- Forsikring af materiel: IT + spring 
- Pernilles ansvar 

5: Ekstra ordinær generalforsamling 
- 18/9 2018 kl. 19.00 – ansvar / indkaldelse Pernille 
- Godkendelse af regnskab 2016 (tilretning egenkapital) 
- Vedtægtsændring 

Efter generalforsamling: 
- Strategi SIV  v/Charlotte 
- Præsentation af underviserne på hest i ridehuset: Ulrik Falbe-Hansen, Frederikke Skelmose, Michael 

Søgaard og Anders Egelund + springunderviser Hans H. Kristiansen 
6: Hjemmeside 

- Ændring er i gang v/Kristina 
- Daniel fra Klubmodul skal gøre det færdigt 
- Kristina indhenter deadline dato hos Daniel 

7: Ansøgning Hold Dressur Herning 9-10/9 2017 
- De har fået ja 
- Hold 1: Nanna, Michael, Frederikke og Kathrine Springborg 
- Hold 2: Mette Pedersen, Trine Fischer, Line Danielsen og Julie Herskov Andersen 
- Frem i tiden skal vi have et fast ”koncept” 

8: Næste bestyrelsesmøde 13/9 2017 kl. 19.00 


