Referat
SIVs Bestyrelsesmøde den 28. september 2019
1. Godkendelse af sidste mødes referat og dagsorden.
- Referatet er godkendt og kan ses på SIVs hjemmeside.
2. Koordinering med VRC
Per deltog ikke ved mødet så til næste møde drøftes følgende:
- stævnekalender
- Kontrakt, herunder bemanding af cafe
- Plateau til bjælkehytte
- Økonomiske mellemværende fra DM
3. Økonomi
- Regnskab ikke afsluttet efter DM
- Regnskab for bjælkehytten: Endelig pris for hytten blev 101.700 kr.
3.2. Sponsorater
- Status på sponsorater
4. Udvalgene
4.1. Forretningsudvalget
- Bjælkehytten. Jette undersøger med bjælkehytteleverandør hvornår det er mest optimalt at
male denne. Brugen af den nye bjælkehytte har været tilfredsstillende, og skal ikke laves om.
4.2. Dressurudvalget
- Flot stævnerapport fra DM Hold og rigtig mange positive tilbagemeldinger fra ryttere. Stor
tak til dressurudvalget og de mange hjælpere!
- Forespørgsel til udvalget om ønsker for stævner i 2020. Ansøgningsfrist til C-Stævner er den
15. november, og for D-stævner 30. november.
- Jette ny formand for dressurudvalget.
4.3. Springudvalget
- Springudvalget ønsker at ansøge om et B-stævne, et C-stævne og et D-stævne i 2020.
- B-stævne 21-24. maj, C-stævne 7-9 august, D-stævne 28-29 november forslag til datoer,
afklares med Per.
- Jf. sidste stævnerapports gode råd, og forslag, blandt andet om mere fyld til springene
kigger springudvalget på mere springmateriale og indhenter tilbud.
- Flere sikkerhedsholdere skal købes.
4.4. Sponsorudvalget
- Med udgangspunkt i den aftale/e-mail springudvalget sender ud til mulige sponsorer,
udarbejdes en standard for sponsoraftale i forbindelse med stævner. I den skal der stå, hvad
sponsoratet går til og hvad sponsorerne får som modydelse i form af omtale på sociale medier,
hjemmeside etc.
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Aftalen skal samtidigt være SIVs egen tjekliste for, hvad man huske at gøre f.eks. omtale ved
stævnet, billeder og omtale på sociale medier, gøre ryttere opmærksomme på at takke
sponsorer
- Kontakt Cecilie Reinholt Petersen og fremlægge ide for hende + invitation til næste
bestyrelsesmøde.

4.5. Aktivitetsudvalget
- Hjælperfesten gik godt og ca. 45 personer deltog.
- Emilie formand for aktivitetsudvalget.
- Kontakt med Charlotte Windfeldt angående fortsættelse i aktivitetsudvalget.
5. Kommunikation
- Bedre til at kommunikere sponsorer ud, se under sponsorudvalget.
- Dette går godt med at få meldt medlemmernes stævneresultater ud!.
6. Forslag fra medlemmerne
- Vi forsøger at skille os af med vogne og dommertårne v. frivillig afhentning.
- Tina aftaler nærmere med Britha angående bogstaverne.
- Dressurduvalget har stillet forslag om ændring af bestemmelserne om klubmesterskaberne i
dressur. Bestyrelsen vil tage bestemmelser for klubmesterskaberne i spring og dressur op ved
næste generalforsamling.
7. Bestyrelsesarbejdet generelt
- Vedtægterne er underskrevet og indsendes til DRF.
- Charlotte Gajhede og Steen Nielsen har trukket sig fra bestyrelsen. Jette er fungerende
formand.
- Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og

suppleanter.
Vi opfordrer til at melde sig. Tag gerne fat i en fra bestyrelsen og tag en snak og
bestyrelsesarbejdet.
Foreløbig dato 13/11-19.
8. Diverse
- ingen punkter.

Næste bestyrelsesmøde onsdag, den 2. November
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