REFERAT
Bestyrelsesmøde den 18. september 2018
Deltagere: Charlotte, Steen, Pernille, Jette, Tina og Inger. Per og Emilie under punkt 2 og 5.3.
Afbud: Josephine
Referent: Inger

1. Godkendelse af sidste mødes referat og dagsorden
Godkendt
2. Koordinering med VRC (Per og Emilie deltog under dette punkt)
2.1. Arbejdsdag lørdag den 27. oktober i VRC og SIV. Starter 9.30 med morgenmad og
slutter kl. 14.00 med pizza. Steen og Per laver en arbejdsplan. Blandt andet skal
springmateriel sorteres og det, som ikke dur, smides ud. Oprydning i stakladen, så der
er plads til springmateriel og dommertårne. Det er muligt, at Per via Jobcenteret kan
få en
alt-mulig-mand. Hvis det lykkes, kan han gå i gang med forskellige opgaver.
2.2. Springstævnet i den 21-23/9, ca. 500 starter. Per og Emilie aftaler køreplanen for
stævnet. Vandstanden på banen skal tjekkes.
2.3. Cafeteriet er svært at drive både for klubben og for VRC på grund af mangel på
frivillige. Da cafeteriet som udgangspunkt en del af ridecenteret, står VRC for driften
de næste 3 stævner eventuel med leverandør udefra. Hvordan cafeteriet skal drives
fremover afklares i forbindelse med den kommende aftale mellem rideklubben og VRC
3. Økonomi
3.1. Status på forbrug. Klubben har forholdsvis mange penge.
DM-stævnet: overskud ca. 34.500 kr.
Andet forbrug: afskærmning af dommerskur 3.750 kr.
3.2. Forslag om indkøb af bjælkehytte mere kunne bestyrelsen tilslutte sig. Inger
undersøger, hvad det koster at få bygget en ny.
3.3. Der er stillet et medlemsforslag om, at SIV medfinansierer opradering af hal 2.
Bestyrelsen drøftede forslaget og kunne kun være enige i behovet for, at hal 2 bliver
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shinet op. Der var imidlertid ikke stemning for at bruge medlemmernes penge på
vedligeholdelsesopgaver, som er ridecenterets/kommunens ansvar, og som ikke er i
overensstemmelse med klubbens formål.
3.4. Medlemskontingent. Kontingentet for medlemmer mellem 18-25 år foreslås sat ned,
hvis der er luft i budgettet. Emnet tages op i forbindelse budgetlægningen og
fremlægges til beslutning på generalforsamlingen.
4. Aktiviteter
4.1. Evaluering af DM-stævnet. Det overordnede indtryk er at stævnet var meget vellykket,
mange hjælpere og god stemning. Stævnerapporten ser meget fin ud. Der var nogle
problemer med staldområde og uklarhed omkring i hvilken stand toiletvognene skal
afleveres, men det vil blive gennemgået på et særligt evalueringsmøde hvor Per,
Charlotte, Ulrik, Britha, Caroline Aarosin og Henrik Jørgensen deltager.
På baggrund af erfaringerne fra stævnet, skal der udarbejdes en drejebog for
planlægning og afvikling af stævner, så klubben fremover er endnu bedre rustet til at
arrangere store stævner.
4.2. 30-års jubilæum til næste år skal markeres. Aktivitetsudvalget skal ind over. Og
medlemmerne opfordres til at komme med ideer. Emnet tages op på næste
bestyrelsesmøde.
4.3. Forslag fra DRF om at holde DM for hold de næste 3 år overvejes.
4.4. Julearrangement med banko. Steen er tovholder.
5. Udvalgene
5.1. Forretningsudvalget. Intet nyt.
5.2. Dressurudvalget. Britha beder om at de fremover får udleveret medlemsliste inden
stævner.
5.3. Springudvalget
C-springstævnet den 22-23/9. Emilie står for planlægning sammen med Per, se
pkt.2.2.
Der er lagt billet ind på et kombineret rideskole/klubstævne i starten af december med
klubmesterskaber.
5.4. Sponsorudvalget. Intet nyt.
5.5. Aktivitetsudvalget. Se pkt. 4.2 og 4.4.
6. Kommunikation
Husk altid at kommunikere på SIV’s hjemmeside og Facebookprofil i forbindelse med SIV’s
aktiviteter f.eks. når der søges efter hjælpere til stævner.
Det lægges på hjemmesiden og FB, at medlemmerne opfordres til at stille forslag til
bestyrelsen om aktiviteter, indkøb m.v. der tjener klubbens formål medlemmer.
Nyhed om arbejdsdag lægges på FB.
7. Forslag fra medlemmerne
Medlemmerne opfordres til at komme med forslag til bestyrelsen. Også gerne noget der
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koster penge. Klubben har en god økonomi efter de mange stævner, hvor mange frivillige
har bidraget til overskuddet.
8. Bestyrelsesarbejdet generelt
8.1. Projektplaner for stævner. Bestyrelsen og en række personer, som har været meget
aktive ved de mange stævner, der har været afholdt, har efterhånden fået en del
erfaring i at holde stævner.
For at sikre at den erfaring ikke går tabt, har bestyrelsen sat sig for, at der skal
udarbejdes projektplaner for stævner. Dressur- og springudvalget og andre
nøglepersoner inddrages i dette meget vigtige arbejde, som gerne skal være afsluttet
inden næste generalforsamling.
8.2. Aktivitetsplan. Stævneaktiviteterne har til tider været en anelse overophedede og har
tæret på bestyrelsen og frivillighedsressourcerne. Bestyrelsen besluttede derfor, at der
i samarbejde med udvalgene skal laves en aktivitetsplan for det kommende års
aktiviteter, herunder stævner m.v., hvor det prioriteres, hvilke stævner og hvornår
klubben ønsker at afholde.
8.3. Brugerrådsmøde dagen efter næste bestyrelsesmøde. Input fra klubben, blandt andet
om omfanget af udlejningen af ridecenterets faciliteter drøftes på næste møde.
8.4. Generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2019.
8.5. Næste møde den 9. oktober.
9. Diverse
Intet at bemærke.
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