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Referat   
SIV bestyrelsesmøde 27/10 2021 kl. 20:00 på teams 

Deltagere: Cecilie Reinholt Petersen, Maj-Britt Schwaner, Ingelise Sørensen, Jette Bonne, 

Birgitte Magnussen, Merete Fastø og Helle Mathiesen 

Afbud: Celina Holmegaard Mathiesen 

1. Godkendelse af sidste referat fra 22/9 2021:  

Referat: Godkendt 

2. Opgavefordeling (ift. championatlisten, mm.) 

- Vi skal have sat en dato for møde vedr. overdragelse/modtagelse af opgaven med 

Championatslisten:  

Ref.: aftales mellem Maj-Britt og Jette. 

- Jette og Merete skal følge op på medlemslister og ikke betalte kontingent 1/7-21  

Ref.: Merete og Jette aftaler arbejdsmøde 

- Der skal aftales arbejdsmøde med Merete, Iben, Ellen, Maj-Britt og Jette:  

Ref.: Se ovenfor 

- Administration af mails:  

Ref.: Administration og håndtering af mails: Merete og Jette. Adresseændring – også 

på virk.dk (Jette) 

- Salg af stævnematerialer til VER:  

Ref.: se nedenfor. Gennemgang af depot og afklaring af videresalg til anden klub 

(Cecilie og Jette). 

3. Kommende aktiviteter: 

- Status på undervisere til dressurkursus i januar 2022:  

Ref.: hal 1 er booket fra 14-19 den 15.1. og 9-14 den 16.1. Mette Riisager har givet 

tilsagn. 30 min pr. rytter, ½ times pause. Pris beregnes, når antal ryttere kendes. 

Tilsagn fra Anne Troensegaard afventer. Cecilie er tovholder. 

- Medlemsfest:  

Ref.: Lokaler lejet i Firkløverparken den 22.1.2022. Maj-Britt og Ingelise er tovholdere. 

4. Klubmodul: 

- Status v/Cecilie:  

Ref.: Ny og bedre aftale er forhandlet og bekræftet. 

5. Medlemmer manglende betaling kontingent juli 2021 (kort ej opdateret): 

- Status på udsending af mails:  

Ref.: Mails er udsendt. Medlemsliste opdateres, og ikke-betalende slettes. 

6. Evt.: 

- Har vi generelle punkter til dagsorden (skal vi lave en skabelon?):  

Ref.: Skabelon skal opdateres. Helle laver udkast. 

Vedr. punkt 8 fra forrige møde: 
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Fakturaer fra Express Container er blevet godskrevet, og dommertårnene leveres til VER. En 

dør er ødelagt under transport. Pris til VER som anført i budgettet (i alt kr. 15.000,-) 

 

 


