
 

 

Referat 

 
SIV’s Bestyrelsesmøde den 26. august 2019  

Deltagere: Charlotte Gajhede, Jette Bonne, Tina Thomassen, Steen Nielsen  

Afbud: Emilie Johansen  

1. Godkendelse af sidste mødes referat og dagsorden. 

Referatet kan ses på SIVs hjemmeside.  

2. Koordinering med VRC 

- 2.1. Stævnekalender, jf. vedhæftede stævnekalender 

- 2.2. Køleskab til bjælkehytte, således SIV ved stævner kan spare udgifter på 

drikkevarer til hjælpere, ved selv at have drikkevarer. Køleskab er bevilliget til en 

maks. pris af 5.000 kroner 

- 2.4. Plateau foran den nye bjælkehytte, så rytterne ikke behøver gå ind i hytten, men 

blot kan stå i vinduet – forslag behandles med Per Springborg, VRC på næste møde.  

- 2.5. Cafeteriet, vi fik kun 1 i stævnerapport denne gang for cafeen - forslag med evt. 

forbedring behandles med Per Springborg, VRC på næste møde 

 

 

3. Økonomi 

- 3.1. Bjælkehytte indkøbt til 91.000 kroner derudover skal den males med 

træbeskyttelse inden efteråret for ca. 2.000 kroner 

- 3.2. Springstævnet 16-18/8 2019 – resultat ca. 36.000 kroner i overskud 

- 3.2. Sponsorater - Ingen nye sponsorater  

 

4. Udvalgene 

4.1. Forretningsudvalget  

 

4.2. Dressurudvalget 

- DM B stævne 6.-7. & 8. september – planlægningen kører efter planen. 

Stor tilslutning med mange startende, bla. 26 DM hold og 6 hold fra Dressurens venner  

 

4.3. Springudvalget 

- Springstævnet 16-18/8 2019 – stævnet vel gennemført, dog bemærkning i stævne 

rapporten til driften af cafeen – grundet begrænset sortiment.  

- Indtil videre vil vi ikke prioritere afvikling af springchampionater. Interessen vurderes for lille 
og overstiger dermed udgiften til officials i forhold til indtægten fra de startende ryttere. 

 

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. 

- Alle SIV hjælpere er velkomne på klubben regning. 

- Tilmelding til Sophie Windfeldt på SMS 42 16 16 17 

  



 

 

5. Kommunikation 

- Bestyrelsen arbejder videre med de indkomne tilbud om assistance på de åbne poster i 

kommunikationsudvalget.  

6. Forslag fra medlemmerne 

- Forslag fra Britha Skov Jensen til ændring af reglerne for klubmesterskaber dressur er 

blevet behandlet.  

Bestyrelsen ser pt. ikke grundlag for at ændring reglerne. 

 

7. Bestyrelsesarbejdet generelt 

 

- 7.1. Vedtægtsændringer besluttet på seneste generalforsamling er blevet godkend af 

DRF og kan lægges på SIV’s hjemmeside.  

- 7.2. Suppleant Inger Krogh indtræder i bestyrelsen  

- 7.3. Suppleant Anna Skriver ønsker ikke at fortsætte som suppleant   

 
8. Diverse 

8.1 Ingen emner  

Næste bestyrelsesmøde:  September 2019 


