
 

 

 

Referat 

 
SIV’s Bestyrelsesmøde søndag 6/9 2020  

Deltagende ved mødet: 

Cecilie Reinholt Petersen, Sophie Clausen, Britha Skov, Maj-Britt Schwaner, Ingelise Sørensen, 

Jette Bonne, Hanne Dehn, Jule Overgaard, Merete Fastø & Emilie Johansen.  

1.Godkendelse af sidste mødes referat og dagsorden. 

Referatet kan ses på SIV’s hjemmeside.  

- Referatet er godkendt. 

1.1 Konstituering af ny bestyrelse 

- Arbejdsrammer ny bestyrelse: 

Loyalitet, forståelse for forskellige holdninger. Bestyrelsesmedlemmerne har tavshedspligt fra 

møderne. 

Eventuel forretningsorden.  

Samarbejde omkring klubben indbyrdes i bestyrelsen.  

- Valg af næstformand og sekretær 

Britha nominerer Sophie som næstformand, Jette nominerer Cecilie. 

4 Stemmer på Cecilie, 3 på Sophie. 

Cecilie er ny næstformand. 

 

Merete melder sig selv som ny sekretær. 

1.2 Børneattester 

- Ansvarlig og praktik aftales 

Det sættes i værk, og der indhentes attester på bestyrelsesmedlemmerne.  

2. Koordinering med VRC  

2.1. Har vi udestående?   

Tages med som punkt til næste brugerrådsmøde og til næste bestyrelsesmøde. 

SIV har 3 mandetimer til gode og der manglede betaling for lån af et dommerhus i 2 dage ved 

DV’s arrangement. 

 

2.2 Stævnekalender  

Vi har reserveret datoer til Københavnermesterskaberne i 2021 den 26-28. marts til 2. 

kvalifikation, da vi ikke vidste hvor hele situationen bar os hen. Det er vigtigt for os at 

opretholde samarbejdet med de andre klubber i alle tilfælde.  

 

Skal til at planlægge rideskolestævne, samt klubmesterskaberne. Starter i de små, for at finde 

ud af hvor meget opbakning, frivillighed og hjælp bestyrelsen har til kommende stævner. 

Britha og Sophie Kordinerer med Per og distriktet omkring datoer til klubmesterskab for 

rideskole og privat. 

3. Økonomi 

3.1. Status på forbrug (diverse indkøb) 

- Intet nyt købt ind.  

 



 

 

 

4. Udvalgene 

4.1. Forretningsudvalg 

-  nyt udvalg skal vælges. Gemmes til næste bestyrelsesmøde. 

 

4.2. Dressurudvalget: 

- Paradressur  

SIV støtter meget gerne Para dressur og holder gerne paraklasser når det passer i 

stævneprogrammet mv. 

 

4.3. Springudvalget: 

Klubmesterskab i spring. Har stadig hvide enkelt støtter. Vi laver optællingsliste.  

 

 

 

4.4. Sponsorudvalget: 

- emner til udvalget? Drøftes ved kommende bestyrelsesmøde. 

 

4.5. Aktivitetsudvalget: 

- Maj-Britt og Sophie har delt formandspost.  

Julebanko til jul? 

 

4.6. Nedsætter rideskoleudvalg. Sophie som formand og Jule er medlem. 

 

5. Kommunikation 

- ansvarlig for FB og opslag på SIVs hjemmeside 

Cecilie fortsat, kommer fremadrettet til at blive bedre til at give informationer på FB-side.  

 

Britha, Cecilie og Emilie arbejder på at lave en folder med informationer omkring klubben, til at 

fange medlemmer, lave en ”brevkasse” til forslag samt gøre opmærksom på, hvad klubben 

kan byde på udover stævner.  

 

6. Forslag fra medlemmerne 

- Henvendelse fra Henrik. Jette svarer Henrik på mail på bestyrelsens vegne.  
Der bliver opdateret på hjemmesiden med mailadresser og bestyrelsesmedlemmer. 
Refererer til at vi ville nedbringe SIV’s formue i henhold til folkeoplysningsloven, og det var ikke 
det der blev henvist til fra SIVs side. Dette var et medlem der bragte dette på banen.  
Vi undersøger nærmere omkring SKAT, og vender tilbage. 
 

7. Bestyrelsesarbejdet generelt  

7.1. Vedtægtsændringer: 

- §4 Medlemskab og kontingent 

- § 9 Bestyrelsen: Valgbarhed, ej medlem af andre bestyrelse under Dansk Rideforbund  

 

Medtages på næste bestyrelsesmøde. 

 

8. Diverse 

- Udlodning af gavekort, vedtaget på generalforsamling d.19/8, sættes i proces.  

 

- Ansvarlig for registrering af Championaterne: Emne til næste møde, få det hypet noget mere. 
Merete tager stafetten med registrering.  
 



 

 

 

- Frivillig – og foreningsfest: Ingelise og Jette deltager.  

9. Ny mødedatoer 

- Hver anden onsdag i hver måned. 

14. oktober kl.19.00 

10. november kl 19.00 

9. December kl 19.00 

13. Januar kl.19.00 

10. Februar kl.19.00 

10. Marts kl. 19.00 

 


