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REFERAT   

Bestyrelsesmøde den 14. august 2018   

Deltagere: Charlotte, Steen, Josephine, Tina og Inger. Per og Britha under punkt 2.  

Afbud: Pernille og Jette 

Referent: Inger  

1. Godkendelse af sidste mødes referat og dagsorden 

Godkendt. 

2. Koordinering med VRC  

 

2.1 Opgavefordeling til kommende DM for hold i september. Per og Britha fra dressurudvalget 

deltog under dette punkt.   

Opgaveliste blev gennemgået og følgende aftalt: 

Stævnebokse 

Aftale med Boks4Rent - Er bestilt, Britha følger op på kontrakt senest fredag d. 24.8. 

Opstilling og logistik - Henrik Jørgensen, Per og Søren fra B4R. Boksene skal stå klar torsdag 

d. 6.9. kl. 16 og tages ned søndag 9.9. 

Driften under stævnet, spåner, vand, vagtplan mv. - Per og Britha. Styr på planlægning senest 

fredag d. 24.8. 

Baner 

Klargøring af baner og opsætning af dressurhegn Per ansvarlig 

Baneansvarlig under stævnet – Per og Britha 

Teknik 

Anlæg og højtalere – Per  

Sekretariat og officials 

Dressurudvalget har fast køreplan og sørger for rekruttering af dommere, hjælpere mv. – 

Birtha 

 

Faciliteter 

Toiletter på ridecentret skal ordnes – Per 
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Cafeteria – ikke afklaret hvem der skal stå for det. Josephine undersøger forskellige 

muligheder. 

Campingområde 

Kommunen har toiletvogn vi måske kan låne - Josephine undersøger hvad der skal til, 

planlægger og sørger for etablering, hvis der er tilmeldinger. Plan for etablering skal være klar 

senest den 27.8. 

 

2.2. Arbejdsdag den 25.8. 

Vi finder en ny dato sammen med Per til en fælles VRC-SIV arbejdsdag. Da en af de større 

opgaver handler om oprydning i springmateriel inddrages springudvalget i planlægningen. 

 

3. Økonomi  

3.1. Status på forbrug 

Klubben har modtaget 3.800 i ekstraordinært tilskud øremærket til arbejdet med de under 25-

årige. Bestyrelsen drøfter på et senere møde, hvad tilskuddet skal gå til. 

3 medlemmer har søgt om starttilskud til dm for hold i alt 4.500 kr. 

 

3.2. Stævne budget/regnskaber  

vil fremover blive fremlagt sammen med referatet, da bestyrelsen ønsker fuld åbenhed om 

klubbens økonomi, herunder hvad de enkelte stævner og andre events giver i over/underskud. 

Bestyrelsen håber at dette kan være med til at give klubbens medlemmer blod på tanden til at 

medvirke til at få penge i kassen.  

2018 
 
Dressurstævne 23-24/6 

  

indt.:  37941 
 

udg.: 34850 
 

resultat: -3091 
 

Dressurstævne 12-13/5 
  

indt.: 47780 
 

udg.: 47106 
 

resultat: 673 
 

C-spring 7-8/4 
  

indt.: 75300 
 

udg. 46080 
 

resultat: 29220 
 

Dressurstævne 16-18/3 
  

indt.: 32770 
 

udg.: 28958 
 

resultat: 3811 
 

D-dressur 21/1 
  

indt.: 11770 
 

udg.: 7300 
 

resultat: 4470 
 

C-dressur 20/1 
  

indt.: 13860 
 

udg.: 12321 
 

resultat: 1539 
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2017 

C-dressur 18-19/11 
  

indt.: 19750 
 

udg. 17401 
 

resultat: 2349 
 

C-dressur 7-8/10 
  

indt.: 32000 
 

udg.: 23289 
 

resultat: 8711 
 

 

3.3. Mobilepay 

Tina har ikke mere plads på sin mobilepay til at overføre penge til andre f.eks. ifm. Udbetaling 

af doteringer ved stævner. Der skal findes en ny løsning 

4. Aktiviteter  

4.1. Sommerfest den 17. August 2018  

Knap 70 tilmeldinger. Alt er klappet og klar og bestyrelsen håber at det bliver en tradition og 

at endnu flere melder sig til næste gang. 

4.2. Arbejdsdag den 25. august  

Denne arbejdsdag er til forberedelse af stævnet den følgende weekend. Britha er tovholder og 

udarbejder plan for hvad der skal laves.  

 

5. Udvalgene  

Intet nyt. 

6. Forslag fra medlemmerne  

Et medlem har spurgt om man kan melde et SIV-hold til dm, hvor kun en rytter er medlem af 

SIV?  

Svar: Nej, alle skal være medlem af SIV for at kunne starte stævner i klubbens navn.  

7. Bestyrelsesarbejdet generelt  

Aftalt af dagsordner fremover skal sendes ud til bestyrelsesmedlemmerne senest 3 dage før 

mødet og at alle bestyrelsesmedlemmer bidrager med punkter til dagsordenen. Punkter sendes 

til Inger løbende. 

SIV’s kommende bestyrelsesmøder (opdateret) 

Dato  Møde  Sted  

Tirsdag, den 18. september 2018  SIV bestyrelsesmøde  VRC Cafeen  

Tirsdag, den 9. oktober 2018  SIV bestyrelsesmøde  VRC Cafeen  

Tirsdag, den 13. november 2018  SIV bestyrelsesmøde  VRC Cafeen  

Tirsdag, den 11. december 2018  SIV bestyrelsesmøde  VRC Cafeen  

Januar 2019  Ingen møde     

Tirsdag, den 5. februar 2019  SIV bestyrelsesmøde  VRC Cafeen  

 


