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REFERAT   

Bestyrelsesmøde den 9. oktober 2018   

Deltagere: Charlotte, Steen, Jette, Tina, Josephine. Per punkt 2  

Afbud: Inger, Pernille 

Referent:  

 

1. Godkendelse af sidste mødes referat og dagsorden 

Godkendt 

 

2. Koordinering med VRC (Per deltog under dette)  
2.1. Arbejdsdag den 27. oktober – Per og Steen udarbejder plan for opgaver der skal 

udføres – samt arrangere morgenmad kl. 09.30 og Pizza kl. 13.30 i VRC cafe 

2.2  Evaluering af samarbejde med VRC til stævnerne 22.-23. sep, 29.-30 sep. og 6.-7.  

        oktober –  
Stævner er forløbet godt, med få anmærkninger i stævne rapporten som SIV og VRC tager 

til efterretning for fremtidige stævner. 

 

2.3. Kontrakt SIV og VRC skal genforhandles. Planen er at have ny kontrakt færdig i 2018 – 

Per, Inger og Steen har opgaven.  

 

WIFI etableres i Hal 1 og Cafeen af Vallensbæk kommune  

På udendørsbane er der etableret netværk til anvendelse ved stævner og andet. 

Dressur D-stævne den 10. - 11. oktober – Cafeen leveres af VRC – Per Springborg arrangere  

Dato for springstævne 15.-16 december – dato skal afklares af Jette Bonne 

 
3. Økonomi 

3.1. Status på forbrug (diverse indkøb) Der er indkøbt spring materiel bla. vandgrav og der 

skal investeres i ny printer til stævnerne 

3.2. Springstævnet den 22.-23. september: Regnskab under udarbejdelse Jette Bonne 

vender tilbage med resultat 

3.3. Dressur og Rideskole stævne den 29.-30 september: Overskud anslået 3.263 kroner 

3.4. Dressurstævnet den 6.-7. oktober: Regnskab under udarbejdelse – Charlotte Gajhede 

vender tilbage med resultat 
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4. Aktiviteter 

4.1. Stævneoversigt næste 12 mdr. – udarbejde til gennemgang på bestyrelsesmøde 21. 

november. Målet er at have en 12 måneders rullende stævneoversigt for SIV 
4.2. 30-års jubilæum til næste år. Bestyrelsen ønsker at nedsætte et jubilæumsudvalg til 

planlægning og gennemførsel af jubilæet. – Nærmere når udvalget er aftalt – Jette Bonne 

koordinere.  

4.3. Julearrangement, onsdag den 5. december kl. 18.30 – til risengrød, æbleskiver og 

pakkeleg. Alle deltager medbringer en gave til maks. 30 kroner. Arrangement er for SIV, 

VRC og rideskolen – ansvarlig er aktivitetsudvalget / Charlotte Windfeld og Steen Nielsen  

4.4. Nytårskur – forslag er at holde nytårskuren i løbet af januar – Aktivitetsudvalg vender 

tilbage med dato – Charlotte Windfeld og Steen Nielsen  

 

5. Udvalgene 

5.1. Forretningsudvalget. Økonomien er stabil – til trods for flere investeringer, men til 

gengæld har det store stævne aktivitet udlignet forbruget 

5.2. Dressurudvalget. – Der ansøges om DM dressur for hold – september 2019 

5.3. Springudvalget – Klubmesterskab i marts og 2 C stævner i april og juli.  

5.4. Sponsorudvalget – intet nyt.  

5.5. Aktivitetsudvalget. Se øvrige punkter  

 

6. Forslag fra medlemmerne 

Vi opfordrer medlemmerne til at komme med input til aktiviteter for SIV – send gerne dine 

forslag til bogholderisiv@outlook.com der vil blive behandlet på følgende bestyrelsesmøde 

 

7. Bestyrelsesarbejdet generelt  

Emner til brugerrådsmøde: Lys og fremtidig vedligeholdelse af udendørsbanen  

Næste møde onsdag, den 21. november kl. 19.00 i cafeen VRC  

 

8. Diverse 
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