
 

 

 

Referat bestyrelsesmøde d.09/08-2020 

 

Deltagende ved mødet: Jette Bonne, Tina Thomassen, Anja Gade, Hanne Dehn, Maj-Britt 

Schwaner, Ingelise Sørensen, Emilie Johansen, Cecilie Reinholt Petersen og Sophie Clausen. 

Afbud: - 

Jette åbnede mødet med information om at dette møde skulle bruges til forberedelse til den 

kommende generalforsamling d. 19. august 2020.  

Følgende punkter blev drøftet, besluttet og/eller stemt om:  

• Klubbens fremtid 

7 stemmer for at klubben fortsætter, med forslag til forskellige ændringer i den fremtidige 

klubs form. 1 stemmer for at nedlægge klubben og 1 stemmer blankt. 

 

• Fordeling af klubbens egenkapital: Det blev forslået at 3/4 gives til fordel for nuværende 

medlemmer (som tidligere drøftet – i form af gavekort/ fælles tur/ eller lignende). På denne 

måde er det muligt at give noget tilbage til dem, der har været medlem gennem mange år, 

og bidraget til klubbens udvikling over tid. Den sidste ¼ forbliver i SIV og gør det muligt at 

forsætte aktiviteter fremover. 

(7 stemmer for denne fordeling, 1 stemmer imod og 1 stemmer blankt). 

 

• Medlemmer der indgår i fordelingen af klubbens egenkapital: Det blev besluttet, at de 

medlemmer, der vil indgå i fordelingen af klubbens egenkapital, er personer med 

medlemskab ved sidste kontingentopgørelse – uagtet om disse efterfølgende har opsagt 

deres medlemskab eller stadig er medlemmer af SIV.  

 

• Solidarisk fordeling af egenkapital: Der er stemt om, hvorvidt der skal være solidarisk 

fordeling af klubbens egenkapital, (passiv, junior, senior og rideskolemedlemmer) – så 

status ikke får indflydelse på fordelingen. 

(7 stemmer for at alle medlemmer får det samme, 2 stemmer blankt). 

 

• (Fordeling af) Klubbens materialer: Det blev drøftet, hvorvidt det gamle springmateriel, 

dressurhegn, dommertårne (minus det nyistandsatte) og blomsterkasserne skal 

realiseres/sælges. Værdien fremgår ikke af regnskabet. Det skal forblive i SIV regi og ikke 

indgå i udlodning med ¾ af egenkapitalen. Hvis SIV lukkes, tilfalder det distrikt 1. 

(8 stemmer for dette, 1 stemmer blankt). 

 

• Det nyistandsatte dommertårnet: beholdes i SIV og sælges ved evt. nedlæggelse af 

klubben. 

(Der stemmeenighed om dette spørgsmål). 


