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Referat 

 
SIVs Bestyrelsesmøde den 14. oktober 2020  

Deltagende ved mødet: 

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

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

Afbud til mødet; Sophie Clausen, og Emilie Johansen 

1. Godkendelse af sidste mødes referat og dagens dagsorden 14.10.20. 

Referatet kan ses på SIVs hjemmeside.  

Referat fra bestyrelsesmødet den 6.9.2020 blev godkendt af 4 medlemmer, et medlem 

kunne ikke godkende referatet. 

Dagsorden 14.10, godkendt 

Næste møde 11 november fra kl. 19-21. Vi bestræber os på, at holde mødet inden for 

aftalte tidsrum, 

Dagsorden udsendes 6 dage før mødet af formanden. 

 

Planlagt mødekalender 2020/2021 

- Hver anden onsdag i hver måned: 

11. november kl. 19-21 - 2020 

       9. december kl. 19-21 - 2020 

     13. januar kl. 19-21 - 2021 

     10. februar kl. 19.21 - 2021 

     10. marts kl. 19.21 - 2021 

 

2. Koordinering med VRC  

2.1. Stævnekalender, 

– Har vi udestående? 

Referat:  

- Se under punkt 4.4 – Rideskoleudvalg, udestående i forhold til rideskolestævne. 

- Jette tager kontakt til Per for afklaring og det videreforløb vedrørende 

rideskolestævne.  

- Ansøgning til Dansk Ride Forbund: Punktet udsættes og kommer på dagsordenen på 

næste møde i november. Datoer/terminer kan nås vedrørende ansøgning om C og D 

stævner. 

 

3. Økonomi ved kassereren 

3.1. Status for forbrug. 

  Referat: Der har ikke været forbrug i perioden. 

3.2 Opdatering af Microsoft opgradering. 

Referat: Vi køber ind til videre ikke en opdatering af Microsoft opgradering, 

afventer.  

3.3 Ansøgt medlemstilskud hos Vallensbæk Kommune 

Referat: Der er ansøgt om medlemstilskud hos Vallensbæk Kommune for 155 

medlemmer under 25 år og 109 medlemmer over 25 år. 

3.4 Mail fra Vallensbæk Kommune om tilskud fra økonomisk pulje m.v. i 2020 til 

foreninger. 
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Referat: SIV har modtaget mail fra Vallensbæk Kommune, hvor foreninger kan 

ansøge om tilskud fra økonomisk pulje i 2020. 

SIV, kassereren sender ansøgning til Vallensbæk kommune om tilskud til indkøb 

af springmateriel til indendørs springstævner for rideskoleelever og SIVs 

medlemmer. Ansøgningsfrist den 9. november 2020 til Vallensbæk Kommune. 

 

3.5 Ingelise undersøger om Vallensbæk Kommune tilbyder kurser i førstehjælp. 

 

4. Udvalgene 

4.1. Forretningsudvalget  

- valg af forretningsudvalg. 

Referat: Forretningsudvalget består af Jette, Britha og Merete. Først kommende 

opgave er, at udarbejde budget 2021. 

 

4.2. Dressurudvalget 

- Klubmesterskab bestemmelser v/Britha 

Referat: Der er ingen ændringer til bestemmelserne, dog er vi opmærksom på Distrikts 

1 bestemmelser i coranoatiden med sværhedsgrad. 

- Propositioner Klubmesterskab v/Britha – Punktet udsættes og sættes på dagsordenen 

på næste møde. 

- Sløjfe & Staldplauetter status v/Britha –Punktet udsættes og sættes på dagsordenen 

på næste møde. 

 

 

4.3. Springudvalget 

- klubmesterskab –  

Referat: Punktet udsættes og kommer på dagsordenen på næste møde. 

 

4.4 Rideskoleudvalg 

- Sophie og Jule / rideskolestævne 

- Har vi udestående ? 

Referat:  

Ja, vedrørende rideskoleudvalget. Det må afklares med Sophie og Emilie på næste 

bestyrelsesmøde vedrørende rideskolestævne. Vi kan se, at datoen 6. december 2020 

er afsat i kalenderne til rideskolestævne. 

 

4.5. Sponsorudvalget 

- valg af ansvarlig + evt. medlemmer 

Referat: Sponsorudvalget er Ikke aktuelt lige nu, men punktet kommer på 

dagsordenen senere. 

 

4.6. Aktivitetsudvalget 

Referat: 

- Maj-Britt undersøger og høre Per om dato for julearrangement med risengrød og 

banko. Datoer der er i spil, uge 48 tirsdag den 24.11 eller onsdag den 25.11 eller i 

uge 49 tirsdag den 1.12 eller onsdag den 2.12 2020. 

- Det undersøges om der kan afholdes ryttermærker for rideskoleryttere. 

- SIV har miljøtræning i støbeskeen, og har henvendt sig til Per for dato for 

arrangementet. 

 

5. Kommunikation 

- Brugerrådsmøde 8/9-2020, kort resume v/Jette 

Referat: Formanden orienterede fra brugerrådsmødet, se referatet på Rideakademiet 

hjemmeside. 
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- SIV folder, udkast fra Cecelie vises. Udkast sendes til bestyrelsen. Aftalt at det skal 

være en kombination af en papirudgave, der kan uddeles og en folder på nettet. 

Punktet tages på dagsordenen på næste møde. 

 

6. Forslag fra medlemmerne  

Ingen forslag kommet 

 

7. Bestyrelsesarbejdet generelt  

7.1. Overdragelse kassererhvervet  

- info Britha, Merete og Jette.  

Referat:  

- Vi har afholdt to møder vedrørende opgaveoverdragelse for regnskab og 

championats listen. Næste planlagte møde er den 25.11 i Klubmodul til regnskab og 

medlemsregistrering. Der skal efterfølgende udarbejdes vejledninger til anvendelse 

af regnskab og medlemsregistrering i Klubmodul og til championats listen. Erfaring 

viser, at det er for sårbart, når der udskiftes medlemmer på posterne, at der ikke er 

udarbejdet vejledninger. 

 

- Danske Bank og adgang 

 

- Referat: Der tilkøbes i overgangsfasen opgradering og compliance, som kræver 

dokumentation med pas og sygesikringsbevis fra bestyrelsesmedlemmerne. 

 

 

7.2. Funktionsbeskrivelse v/Britha – punktet udsættes og sættes på dagsordenen til 

næste møde. 

 

- - nyt udvalg Stævne- og sportsudvalg? – Punktet udsættes og sættes på 

dagsordenen til næste møde. 

 

 

8. eventuelt 

Referat: 

- Jette tager kontakt til Mette Lund Madsen ( som var dirigent på den ekstraordinær 

generalforsamling ), for at få en underskrift på referatet, som skal lægges op på SIVs 

hjemmeside. 

 - Materiel liste v/Britha – Majbrit tager kontakt til Emilie og finde dag til optælling af 

springmateriel. Punktet udsættes og sættes på dagsordenen på næste møde. 

 

Gavekort beskatning 

Referat: 

Gave udlodning er i proces og der kommer udmelding snarest. 

Gavekort på 1.400 kr., hvor 1.200 kr. er skattefrit, og modtaget har ansvar for at opgive 

200 kr. til SKAT. 

 


