Referat
SIVs Bestyrelsesmøde den 1. august 2019
Deltagere: Charlotte Gajhede, Tina Thomassen, Steen Nielsen, Steen
Afbud: Emilie Johansen, Jette Bonne
1. Godkendelse af sidste mødes referat og dagsorden.
Referatet kan ses på SIVs hjemmeside.
2. Koordinering med VRC
Det var ikke muligt at behandle dette punkt da Per Springborg ikke deltog på mødet
2.1. Stævnekalender, jf. vedhæftede stævnekalender
2.2. Kontrakt SIV & VRC
3. Økonomi
3.1. Bjælkehytten er indkøbt ca. 108.000 kroner, bliver opsat i ugen 5. august. Der er
ligeledes indkøbt 4 vogne til springmateriale til ca. 25.000 kroner. Nærmere opdatering på
udgift når faktura modtaget.
3.2. Sponsorater
- Ingen nye
4. Udvalgene
4.1. Forretningsudvalget
-

Bjælkehytten leveret og opsættes fra den 5. august.

VRC står for oliering før opsættelse

og indlægning af el + flytning af højtaler mod banen.
-

4 vogne til springmateriale er leveret og springmateriale er sorteret og lagt på de nye
vogne

4.2. Dressurudvalget
DM B stævne 6.-7. & 8. september – planlægningen køre efter planen. Cafeen
varetages af SIV og er udliciteret til samme udbyder som sidste år
4.3. Springudvalget
- Springstævnet 16-18/8 2019 - planlægningen køre efter planen
4.4. Sponsorudvalget
- Ingen aktivitet siden sidst
4.5. Aktivitetsudvalget
- Hjælperfest afholdes fredag, den 20. september i Cafeen på VRC og planlægges af
Charlotte og Sophie Windfeldt
5. Kommunikation
-

SIV’s opslag på vores Facebook om stævneresultater er meget tidskrævende og ej
muligt for bestyrelsen fremover
- Opslag på FB, hvem af vores medlemmer vil stå for den opgave?

6. Forslag fra medlemmerne
-

Ingen indkomne forslag

7. Bestyrelsesarbejdet generelt
7.1. Bestyrelsen har drøftet Sportsrideklubben Vallensbæk (SIV) oprindelige vision i forhold til
den nuværende situation på VRC hvor VRC berider og dennes elever er fratrådt.
Den potentielle begrænsede undervisning kan svække interessen for afholdelse af større
stævner. Udgangspunktet for bestyrelsen har ændret sig og Charlotte og Steen påtænker at
udtræde af bestyrelsen i løbet af efteråret 2019.
Det betyder at der er behov for nye visioner i klubben samt nye kræfter i bestyrelsen.
Bestyrelsen vil bede suppleanterne om at indtræde i bestyrelsen snarest – og klubben har
derfor behov for nye suppleanter.
Anna Skriver ønsker desværre ikke at indtræde i bestyrelsen og trækker sig ligeledes som
suppleant.
Hermed skal vi opfordre medlemmerne til at melde sig til bestyrelsesarbejdet.
Interesserede kan rette henvendelse til Jette, Tina eller sende en mail til
bogholderisiv@outlook.com
8. Diverse
8.1 Registrering af

Championaterne vil blive varetaget af Inge Ulrich Ernst

Stævne resultater på SIV Facebook – vi har stadig den ledig tjant med annoncering af
stævneresultater opnået af klubbens medlemmer på klubbens Facebook – for interesserede
sende mail til bogholderisiv@outlook.com

Næste bestyrelsesmøde mandag, den 26. august

