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REFERAT   

Bestyrelsesmøde den 10. januar 2019   

Deltagere: Jette, Charlotte, Steen, Tina, Inger,  

Afbud: Pernille, Josephine og Per 

Referent: Inger  

 

1. Godkendelse af sidste mødes referat og dagsorden 

Godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Koordinering med VRC (Per deltog ikke) 

2.1. Kontraktoplæg blev gennemgået og drøftet.  

       Vigtigt at pointere, at kontrakten dels er en udmøntning af kommunens   

       lokaleanvisning og dels udgør rammerne for samarbejdet mellem SIV og VRC om, at  

       understøtte et fælles mål om et velfungerende ridecenter, med rideskole og 

       hestepension og som fundament for en aktiv, ambitiøs rideklub.  

       Når alle i bestyrelsen har kommenteret oplægget, drøfter Steen og Inger oplægget   

       med Per.  

       Kommentarer sendes til Inger senest mandag den 14.1. Revideret udkast sendes til  

       bestyrelsen inden det sendes til Per. Kontrakten skulle meget gerne være indgået  

       inden generalforsamlingen i marts.   

 

2.2. Steen har gennemgået stævneplanen for det næste halve år med Per. Der er en enkelt  

       dobbeltbooking i maj, hvilket Per vil søge afklaret. Stævneplanen vedhæftes referatet. 

 

3. Økonomi 

3.1. Status på forbrug (diverse indkøb mv.) Der er afsat ca. 100.000 kr. til indkøb af ny 

bjælkehytte. 

3.2. Klubstævnet den 29. september: Overskud 3.248 kr.  

Dressurstævnet den 6.-7. oktober: Overskud 9.420 kr.  

Springstævne den 22.-23. oktober: mangler regnskab fra springudvalget.  

Klubstævnet den 10.-11. november 2018: Overskud 1.718 kr.  

Klubstævnet den 6. januar 2019: Overskud 1.625 kr. 

 

4. Aktiviteter 

4.1. 30-års jubilæum senere på året. Drøftes på senere bestyrelsesmødet. 

4.2. Indendørs terræn-arrangement den 3. februar er helt udsolgt med 32 tilmeldte.  

       Stor succes og flot indsats fra Tinas side.  
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5. Udvalgene 

5.1. Forretningsudvalget 

Bjælkehytte-udvalget (Jette og Inger) mødes hurtigt og aftaler, hvad der kan lade sig 

gøre først med Per og siden med kommunen.   

Salatbaren er ikke helt solgt endnu. 

5.2. Dressurudvalget (medlemmer opdateres på hjemmeside) 

Se vedhæftede stævneplan.  

5.3. Springudvalget (medlemmer opdateres på hjemmeside) 

Intet nyt. 

5.4. Sponsorudvalget (medlemmer opdateres på hjemmeside) 

Intet nyt. 

5.5. Aktivitetsudvalget (medlemmer opdateres på hjemmeside) 

Se ovenfor under aktiviteter. 

 

6. Kommunikation 

6.1.Opdaterede lister over udvalgsmedlemmer lægges på SIVs hjemmeside. 

6.2.Meddelelse om den kommende generalforsamling på hjemmesiden og på Facebook.  

      Der vil være flere ledige pladser i bestyrelsen og nogle er på valg, så det er vigtigt at  

      få aktiveret eventuelt interesserede i god tid. Inger udarbejder forslag til opslag om  

      generalforsamlingen og indkaldelse når den tid kommer.  

 

7. Forslag fra medlemmerne 

Der er spurgt til, hvor man kan se, hvad der er sket med de stillede medlemsforslag. 

Alle medlemsforslag bliver behandlet af bestyrelsen, og bestyrelsens beslutning vil kunne 

ses under referatets punkt 7, se f.eks. referatet fra den 21. november pkt. 7. 

Bestyrelsen forbeholder sig dog altid ret til at vælge om et forslag imødekommes eller ej,  

eller om bestyrelsen med udgangspunkt i et stillet forslag beslutter sig for andre løsninger 

end præcis det, som medlemmet har foreslået.  

 

8. Bestyrelsesarbejdet generelt 

Josephine har meddelt, at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen, hvilket er taget til 

efterretning. Der vælges ikke en stedfortræder på nuværende tidspunkt, da der under alle 

omstændigheder skal vælges nye medlemmer på generalforsamlingen. 

 

9. Diverse 

Intet. 

 

 

 

Næste møder: 

Den 12. februar 2019 

Generalforsamling den 19. marts 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 


