
Bestyrelsesmøde d. 10/6 2015.  
Til stede: PW Pernille Wintzensen, HS Helle Søndergaard, JH Julie Heiden, LB Lisette Berner, 
IE Ida Engelsted, Susanne, Inge, EB Emma Bøjer,  
 
Dagsordenen blev produceret ved begyndelsen af mødet. 
 
Ridecenterets fremtid 
De fire forslag til Vallensbæk Ridecenters fremtid blev listet op. Det er ikke i SIV-regi at 
forholde os til forslagene, men selvfølgelig drøftede vi fordele og ulemper ved de udmeldte 
forslag 
Brugerbestyrelsesmøde d. 7/6 er aflyst – der findes en ny dato.  
Denne dato er siden fundet og Brugerbestyrelsen træder sammen onsdag den 1.juli. 
Hovedpunktet her er Vallensbæk Ridecenters fremtid.  
 
Banen: 
Mandag blev der holdt afleveringsforretning i forhold til det nye anlæg. 
Volden rundt om banen er ikke blevet helt som forventet.  
Dette gør dog ikke noget, da man nu i højre side kan lave tribuner og bjælkehytte, og i venstre 
ende, snakkede vi om, at vi på sigt kan få lavet militaryspring.  
Banen er ved at blive fyldt med vand,  
Pumpen var dog i stykker, og dette har selvfølgelig forsinket projektet. Der er blevet sat en ny 
pumpe i.  
En planer/harve eller hvad det nu hedder indkøbes. 
Der pumpes vand i banen, så der står vandspejl. Derefter bliver der lukket lidt vand ud og så 
skal banen rides på, så den kan sætte sig.  
Derfor er det netop inden bestyrelsesmødet gik i gang blevet meldt ud til SIV, at der vil være 
indvielse af anlægget onsdag den 17 juni klokken 18, altså lige om lidt. 
Susanne skaffer ”champagne” og sodavand, Sissel skaffer kransekage. 
  
 
Rafael Soto:  
Vi vil meget gerne se Rafael til et kursus igen, det bliver i juli måned. 
 
Distrikt 1: 
Korrespondance mellem distrikt 1 og SIV blev gennemgået og problemstillingerne mellem de 
regler der åbenbart gælder for SIV og de regler der gælder for andre blev diskuteret. 
 
Eventuelt 
 
Udleje af cafeteriet, kan give problemer, da der nu to lørdage i den sidste måned har været 
problemer med, at lejeren åbenbart ikke er blevet gjort opmærksomme på, at anlægget er et 
”no go”. 
Forrige gang lejede børn i sandbunkerne med pinde. Og her sidste weekend blev banen brugt 
til go-car kørsel og en af hegnspælene blev knækket. 
 
Susanne arbejder fortsat på at få ryttere der starter for SIV til også at få meldt sig ind. 
 



 


