
Bestyrelsens beretning 

En bestyrelses beretning skal i sagens natur kigge tilbage på året, der er gået, og man må sige, at det har været 

lidt af et år at se tilbage på – i særdeleshed grundet corona, men for SIV har der også været mange andre ting 

at bokse med. Jeg vil i denne beretning komme med nedslag i året, der er gået, fremfor at gennemgå året helt 

slavisk.   

Denne beretning vil tage udgangspunkt i den tid, der er gået siden den sidste generalforsamling, som fandt 

sted i august 2020. Allerede her var klubben udfordret på flere fronter, på den ene side af corona, som gjorde 

at generalforsamlingen, ligesom i år, var blevet rykket noget længere end d. 1. april som vedtægterne ellers 

dikterer. Samtidig havde alle pensionærer på Vallensbæk Ridecenter – nu Vallensbæk Rideakademi – modtaget 

en opsigelse af deres staldplads, og efterfølgende var alle Vallensbækborgere blevet tilbudt at blive. Vi kender 

alle historien og de frustrationer og omvæltninger den bragte med sig. Jeg vil derfor ikke pære mere rundt i 

den her, men blot understrege at dette var udgangspunktet for det år (9 måneder) vi har været igennem.  

Dette udgangspunkt gjorde, at mange medlemmer spurgte til, hvad der nu skulle blive af klubben, og rigtig 

mange, som havde været medlem og støttet klubben i utrolig mange år, meldte sig ud. I bestyrelsen satte vi os 

derfor ned og kiggede på hinanden med en mission for øje. Den mission gik ud på at give så meget som muligt 

tilbage til de trofaste medlemmer som gennem mange år havde støttet op om klubben, samlet penge ind til 

klubben, været frivillig til stævner og helt generelt bare havde været SIVs ansigt udadtil igennem mange år.  

Bestyrelsens ønske var, at give tilbage til medlemmerne via en stor fest, et stort hesteevent eller lignende, der 

kunne samle os alle, inden vi måske skulle spredes for alle vinde. Grundet Corona, var dette ikke en mulighed 

qua forsamlingsrestriktioner. Vi gik derfor i tænkeboks om, hvordan vi så kunne give tilbage til vores trofaste 

medlemmer, og besluttede i den forbindelse at fremstille et forslag på sidste års generalforsamling, om at 

udlodde gavekort til alle medlemmer pr. 1. april 2020 (seneste kontingentbetaling). Vi lod forslaget være op til 

medlemmerne, ved at skrive det på dagsordenen for generalforsamlingen og stemme om forslaget. Dette blev 

taget rigtig godt i mod og 36 ud af 45 stemmeberettigede medlemmer stemte for forslaget.  

Forslaget blev vedtaget og sat i værk. En proces der strakte sig længere end vi ønskede, da det krævede at 

hvert medlem meldte tilbage med enten deres adresse, hvortil de ønskede gavekortet tilsendt, eller 

information om, hvorvidt de ville hente det på et af de angivne tidspunkter. Dette var administrativt ret tungt, 

og vi ved også at flere medlemmer synes, at vi har været for langsomme om at svare på deres mails. Dette 

beklager vi selvfølgelig, men der var heldigvis også forståelse for, at det tager relativt meget tid at sende ca. 

200 gavekort med posten, samt svare på endnu flere mails om, hvornår det kunne forventes at gavekortene var 

fremme. Her havde vi jo også en konstant ubekendt i form af Post Nords leveringstider – det kan, som de fleste 

ved, være en svær ubekendt at tage højde for.       

Udover rigtig mange glade og positive medlemmer, gav udlodningen desværre også postyr, da et medlem 

inddrog Vallensbæk Kommune i situationen. Noget vi i bestyrelsen ikke så som et problem, da vi havde spurgt 

vores medlemmer om udlodningen på generalforsamlingen, hvilket som bekendt ikke kan gøres om, når det er 

vedtaget her. Kommunen vurderede dog at SIV blev drevet som kommerciel forretning baseret på de 

informationer medlemmet havde givet dem.  

Dette granskede vi selvfølgelig internt i bestyrelsen, da vi jo alle var berørte af situationen og blot ønskede at 

give tilbage til vores medlemmer på den begrænsede måde, som Corona gjorde det muligt. Vi tog derfor 



kontakt til en advokat, for at få situationen undersøgt med uvildige øjne. Advokaten gav os medhold i at 

Vallensbæk Kommune ikke havde handlet korrekt, og hjalp os dermed med de indledende manøvrer til at 

opstille vores sag for kommunen. Det er som mange af jer nok ved en bekostelig affære at have med advokater 

at gøre, hvorfor vi vurderede, at vi måtte ”nøjes” med indledende assistance og så selv køre sagen videre 

derfra. Situationen lige nu er derfor, at vi arbejder på at tage kontakt til kommunen, så vi kan få et personligt 

møde sat i stand, så vi kan fremvise vores endelige sag. Dette afhænger jo selvfølgelig af udfaldet i dag, da vi jo 

kun kan fortsætte arbejdet, hvis vi har opbakning fra vores medlemmer til at fortsætte.  

Som bekendt er situationen endt med, at SIV er blevet opsagt af Vallensbæk Kommune, og derfor ikke kan 

holde til på Vallensbæk rideakademi længere. Det er vi selvfølgelig ærgerlige, og til dels også uforstående, over. 

Udfaldet af dette er, at vi har været nødt til at sælge ud af noget materiel, da bestyrelsen ikke finder det 

forsvarligt at bruge medlemmernes midler på opbevaring.  

Heldigvis var der også lyspunkter i året der gik. Et af dem var vores dressurstævne i november. Det var et 

stævne, der var særdeles tiltrængt blandt både ryttere og medlemmer. Vi fik ros fra flere sider og der blev vist 

et sammenhold blandt de frivillige/vores medlemmer, som gjorde, at vi så småt så en mulighed for at vi kunne 

komme tilbage til fordums tid, hvor der kunne holdes mange stævner grundet medlemmernes opbakning. Vi 

var med andre ord meget glade for situationen lige umiddelbart efter stævnet, hvor vores frygt om potentielt 

manglende frivillige kræfter blev beroliget en smule. Vi var dog også enige om, at det var vigtigt at starte lidt i 

de små og bygge en god ”stævnekapacitet” op igen, så der ikke kom ”dårlige / utilstrækkelige” stævner i SIVs 

navn.  

 

 


