
REFERAT 

 

SIVs Bestyrelsesmøde den 11. november 2020 Kl. 

19-21.00 

Deltager ved mødet, indkaldt: Cecilie Reinholt Petersen, Sophie Clausen, Britha Skov, Maj-Britt 

Schwaner, Ingelise Sørensen, Jette Bonne, Hanne Dehn, Jule Overgaard, Merete Fastø 

Afbud:  Ingen 

1. Godkendelse af sidste mødes referat og dagsorden 11.11.2020. 

Referatet kan ses på SIVs hjemmeside.  

Referat:  referat fra sidste møde og dagsorden 11.11.2020 – Godkendt. 

2. Koordinering med VRC  

2.1. Stævnekalender: 

- SIV Klubmesterskab 28-29/11 2020, status Britha 

Referat: Proportioner ligger klar til SIV Klubmesterskab. Britta laver drejebog til afholdelse af 

klubmesterskabet i Covid19 tiden.   

2.2. Ansøgning DRF; ønsker kommende stævner 

Referat: Der søges ikke B-stævner for 2021.  

Der søges om D stævne i maj i uge 18, og C stævne ultimo august i uge 34. Se endvidere 

ønskede prioriteter. 

Jette orienterede om, at Majbritt fra DRF har forespurgt til SIV´s planer for afholdelse af 

stævner, da andre gerne vil leje sig ind på Ride akademiet.  

Britha orienterede om, at SIV afholder 2. kvalifikation af Københavns mesterskab 2021, men 

ikke finalen 2021. 

 

Der er fremsendt ønsker for D-C stævne i perioden 1. april – 30. september 2021. 
D-stævne: 
1. prioritetsdato: 
08.05. – 09.05. 2021 
2. prioritetsdato: 
29.05.– 30.05.2021 
3. prioritetsdato: 
05.06. – 06.06.2021 
C-stævne: 
1. prioritetsdato: 
21.08 – 22.08.2021 
2. prioritetsdato: 
28.08. – 29.08.2021 
3. prioritetsdato: 
14.08 – 15.08.2021 
  
 

 

 



2.3 Kontrakt mellem SIV & VRA v/Jette 

Referat: SIV mangler udspil fra VRA. Afventer kommunes kontakt udkast.  

3. Økonomi 

3.1. Status på forbrug (diverse indkøb) v/Britha 

Referat: Der har ikke været noget forbrug i perioden. Der mangler indkøb af dækken til 1. 

plads til klubmesterskab og underlag til 1 plads til rideskolen, samt gavekort til 

klubmesterskab.  

3.2. Ansøgning medlemskontingent; v/Britha.  

Referat: Britta har sendt ansøgning om medlemskontingent. Til ansøgning manglede 

årsregnskab, er sendt ind.  

 

3.3. Ansøgning ekstra pulje Vallensbæk Kommune v/Britha 

Referat: Ingelise har ansøgt om førstehjælpskursus. Et 4 timers basis kursus. Firmaet Michael 

Brandt fra foreningen for selvstændige førstehjælpskurser er blevet kontaktet. 

Britha har ansøgt puljen til indkøb af springmateriel på kr. 5.000.  

Vi afventer svar den 24.11 på om vi modtager ansøgte puljemidler. 

4. Udvalgene 

4.1. Forretningsudvalget 

- mødeaftale budget. Referat: Britta og Merete aftaler et møde i december og laver udkast til 

budget 2021. 

4.2. Dressurudvalget 

- status Britha. Referat: Britha giver Per besked om de aftalte datoer, som SIV melder ind til 

Dansk rideforbund. Herunder 2. kvalifikation af Københavnsmesterskabet ligger over to dage. 

Se under andet punkt. 

4.3. Springudvalget 

- medlemmer til springudvalget 

- klubmesterskab, Referat: Jule og Sophie tager kontakt det tidligere springudvalg, Emma, 

Cecilie og Emile, og høre om de vil være med i springudvalget.  

4.4. Sponsorudvalget, Referat: Sponsorudvalget arbejdes der videre med. 

4.5. Aktivitetsudvalget 

- Referat: Maj-Britt orienterede om miljøtræning, som afholdes lørdag den 21. november. På 

grund af Covid19 restriktioner bliver det et internt arrangement. 

- Risengrød og banko v/Maj-Britt, Referat: Aflyses pga. Covid19 restriktioner. Vi forsøger at 

planlægge et arrangement i januar med banko. 

4.6. Rideskoleudvalget 

- status Jule og Sophie Referat: Jette har talt med Per i forhold til, at vi har valgt at udpege 

en formand/kontaktperson for rideskoleudvalget. Afventer valg af nye repræsentanter i 

brugerrådet og derfor vil Per afvente, hans ønske er mere ”voksent” medlem. Caroline havde 

iscenesat møde med Per og kommende medlemmer bl.a. Jule, Sofie og Caroline, men det blev 

aflyst med begrundelse i Covid19. Videre samarbejde / forløb er ikke afklaret 

Afholdelse af Rideskolestævner afventer at ny koordinator starter 1.12.20.  

 



5. Kommunikation 

- SIV folder ved Cecilie, status? Referat: Folder er i proces. Punktet udsættes og sættes på 

dagsordenen på mødet i december. 

6. Forslag fra medlemmerne, Referat: ingen indkomne forslag. 

 

7. Bestyrelsesarbejdet generelt  

7.1. Emilie Johansen ønsker at udtræde. Ingelise Sørensen indtræder (1.suppleant) – Referat: 

Godkendt. 

7.2.Overdragelse til Britha; status, Britha og Merete er i gang med opgaven – bogholderi og 

bogføringen. Status oktober måned mangler, opgaven er aftalt. 

 

7.2. Børneattester: status, kommende proces og arkivering, Referat: Indhentede 

børneattester fra bestyrelsesmedlemmerne opbevares i e-boks i særskilt mappe. 

 

8. Diverse 

8.1. Udlodning gavekort jfr. generalforsamlingen; status v/Jette 

Referat: Processen er i gang. Cecilie sender mail ud til modtagere af gavekort. Modtagere skal 

melde tilbage med korrekt adresse inden udsendelse. Mailen informere samtidig om, at der vil 

være mulighed for personligt, at hente sit gavekort på nedenstående datoer om aftenen:  

Onsdag den 18. november 18 -19 ved Jette og Maj-Britt 

Fredag den 20.11. kl. 17-18 ved jule og Sophie 

Lørdag den 21.11 kl. 10-11 ved Ingelise og Jette 

 

8.2. DB, adgang status mv. v/Jette. Referat: Vi skal have udvidet fuldmagt til konti med 

adgang til beløbsgrænse på 10.000 kr. Betaling af beløb over 10.000 kr. skal godkendes af to 

personer.  

8.3. e-Boks: adgang mv. v/Jette Referat: Tina Thomassen har haft administratoradgangen og 

Jette almindelig adgang. Administratoradgangen er overdraget til Jette. Når den er på plads 

skal andet bestyrelsesmedlem tildeles adgang. 

Voltigering vil gerne afholde stævne i SIV regi. Aftalt møde blev aflyst af Voltigerings gruppe. 

SIV har bedt gruppe komme med budget- stævneoplæg og nyt udspil om mødedato 


