REFERAT
Bestyrelsesmøde den 21. november 2018
Deltagere: Jette, Charlotte, Steen, Josephine, Tina, Inger, Per under punkt 2
Afbud: Pernille
Referent: Inger

1. Godkendelse af sidste mødes referat og dagsorden
Godkendt. Referatet kan ses på SIVs hjemmeside.
2. Koordinering med VRC (Per deltager under dette punkt)
2.1. Evaluering af samarbejde med VRC i forbindelse med arbejdsdagen den 27. oktober.
Generel god tilslutning fra SIV-medlemmer. Alt hvad der stod på arbejdsplanen blev
nået og lidt til. Bestyrelsen siger mange tak til for indsatsen.
Det lykkedes ikke at mobilisere rideskoleryttere og forældre.
Noget gik galt i koordineringen mellem VRC og SIV, med hensyn til brug af materiel,
f.eks. traktoren. Når folk møder op for at gøre en frivillig indsats er det afgørende, at
der er den nødvendige opbakning, maskiner, containere o.l så opgaven kan blive løst.
Evaluering af klubstævnet den 10.-11. november.
Forældrehenvendelsen om ritualer blev drøftet. Der var enighed om at tage afstand fra
ritualer, som går ud over nogens grænser og som folk ikke indforstået med.
Cafeen fungerede tilfredsstillende under stævnet. VRC stod for driften og SIV skaffede
hjælperne.
Opvarmningsproblematikken, som skyldtes et kommunikationsbrist intern i SIV(den
ene halvdel af hal 2 til opvarmning den anden til rideskolen) blev løst ved at rideskolen
red uden for. Deleordningen havde været en meget dårlig ide, og det skal ikke
forsøges fremover.
2.2. Kontrakt SIV og VRC skal genforhandles. Det blev aftalt at SIV (Steen og Inger)
fremsender oplæg til Per i løbet af januar 2019 med henblik på, at ny aftale kan være
indgået senest 1. marts 2019.
2.3. SIV stævner og aktiviteter næste 3-6 måneder på VRC. Se under spring- og
dressurudvalgene.
2.4. Generel drøftelse af rammer for stævner. Aftalt at disse forhold, skal præciseres i
aftalen med VRC.
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3. Økonomi
3.1. Status på forbrug (diverse indkøb mv.)
3.2. Klubstævnet den 10.-11. november
4. Aktiviteter
4.1. 30-års jubilæum til næste år. Klubben blev stiftet den 28.juli 1989, så det vil være
naturligt at jubilæet holdes til sommer, se under aktivitetsudvalg.
4.2. Julearrangement, Banko m. risengrød. Der skal reklameres lidt mere på FB.
4.3. Nytårskur droppes i år.
5. Udvalgene
5.1. Forretningsudvalget
Bjælkehytte skal anskaffes, forudsat at der kan gives tilladelse til opsætningen. Der
findes et kæmpe udvalg af hytter i alle størrelser, udformninger og kvaliteter. Aftalt at
Jette og Inger er ”byggeudvalg” og kommer med konkret forslag til et projekt,
herunder hvad det skal være for en model, hvor den skal stå, og hvor meget det
koster i indkøb og etablering.
Salatbaren er sat til salg for 3.500 kr. Køber er nok fundet.
Cafeteriavogn og lagervogn sættes på FB til en lav pris eller gratis afhentning.
5.2. Dressurudvalget (medlemmer opdateres på hjemmeside)
Følgende stævner er pt. godkendt i 2019:
6. januar D-stævne for heste og ponyer
19.-20. januar C-stævne dressur for heste
29. 30. & 31. marts Københavnsmesterskaber C-stævne dressur D-klasser for
heste/ponyer evt.
10.-11. & 12. maj FINALE Københavnsmesterskaber C-stævne for heste og ponyer
med D og Paraklasser
6.-7. & 8. september B-stævne (holdmesterskab for heste)
5.3. Springudvalget (medlemmer opdateres på hjemmeside)
Følgende stævner er pt. godkendt i:
22. 23. & 24. februar D-stævne spring for hest/pony/show/sjov SIV klubmesterskab Fastelavn
16. 17. & 18. august C-stævne - unghesteklasser/championatklasser
5.4. Sponsorudvalget (medlemmer opdateres på hjemmeside)
Josephine er ved at undersøge mulighederne for et banesponsorat og foreningsstøtte
fra DIF. Status på næste møde.
5.5. Aktivitetsudvalget (medlemmer opdateres på hjemmeside)
”Cowboy Finn”-arrangement Tina undersøger om det kunne være relevant med et.
Jubilæum til sommer. Udvalg (udover Jette og Steen) nedsættes, gerne med
deltagelse af personer, der har en lang SIV-historie.
6. Kommunikation
Opdaterede lister over udvalgsmedlemmer lægges på SIVs hjemmeside
Julebanko - teaser på FB
Alle arrangementer i kalenderen på hjemmesiden.
7. Forslag fra medlemmerne
Generelt meget positivt, at flere har taget opfordringen op og kommet med forslag til
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aktiviteter mv. Med hensyn til de konkrete forslag blev følgende besluttet.
7.1. Talenthold for ponyryttere. Bestyrelsen synes, at det er en god ide at understøtte
unge talenter, bl.a. gennem Elevskolecup. Hvordan det bedst gøres, vil bestyrelsen
tage med i overvejelserne i forbindelse med en bredde-elitepolitik, der i givet fald vil
blive forelagt på generalforsamlingen til foråret.
7.2. Championatlisten, er et vigtigt element i forhold til at motivere medlemmerne til at
komme ud og ride stævner. Den har ligget lidt underdrejet i et stykke tid, men
bestyrelsen vil kontakte personer, der kunne være god til og interesserede i opgaven.
7.3. Forslag til ændring af vedtægter og fastsættelse af forretningsorden for bestyrelsen.
Bestyrelsen overvejer i hvilket omfang vedtægterne skal ændres og vil fremlægge
forslaget i forbindelse med generalforsamlingen. Medlemmerne er selvfølgelig altid
velkomne til selv at fremlægge ændringsforslag i forbindelse med generalforsamlingen
inden for fristerne for fremsendelse af forslag – jf. vedtægterne.
7.4. Arrangementer med ridefysioterapeut, kurser i bomtræning, miljøtræning m.v.
Bestyrelsen vil gerne finansiere sådanne aktiviteter - helt eller delvis afhængig af pris,
og opfordrer til at interesserede medlemmer melder sig i aktivitetsudvalget som
medarrangører og aftaler de nærmere rammer for økonomi og arrangementets
afvikling
8. Bestyrelsesarbejdet generelt
Bestyrelsen besluttede at arbejde med et oplæg til bredde/elitepolitik, som forelægges
medlemmerne på generalforsamlingen til foråret.
9. Diverse
Intet.

Næste møde:
Den 10. januar 2019
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