
 

 

REFERAT 

 
SIVs Bestyrelsesmøde 13. januar 2021 kl. 19.00  

Virtuelt i Teams  

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

Sørensen, Jette Bonne, Hanne Dehn, Jule Overgaard og Merete Fastø (referent) 

1. Godkendelse af sidste mødes referat 9.12.20 og dagsorden 13/1-2021. 

Referatet kan ses på SIVs hjemmeside.  

Referat: Referat fra 9.12.20 og dagsorden, Godkendt 

Beslutning: Referatet sendes til formanden til godkendelse. Efterfølgende udsendes til 

bestyrelsesmedlemmerne, og de melder ind til referenten (Merete) for eventuelle rettelser. 

2. Koordinering med VRA 

2.1. Stævnedatoer 2021 - status v/Britha 

Referat: Britha orienterede om Københavnsmesterskabet for hest og pony.  

Dato for pony den 14. marts 2021, og hest den 27. og 28. marts 2021. 

VRA har godkendt stævne den 21. august 2021 - C stævne, med D-klasser - pony og hest.  

Der er ønsket Klubstævne i maj, ej blevet godkendt endnu.  

Det blev aftalt at Britha udarbejder en stævneoversigt 2021, som indgår som bilag til hvert 

bestyrelsesmøde. 

3. Økonomi 

3.1. Status på forbrug (diverse indkøb) 

Referat: Britha spurgte ind til fremsendte mails til bestyrelsen, mails blev gennemgået i 

forhold til behov for afklaring og indhentning af bilag. Jette sender det relevante til Britha. 

 

3.2. Medlemstilskud 2022: ansøg – vilkår v/Britha 

Referat: Medlemstilskud for 2022 ligger til grund for medlemmerne for 2020. Vigtigt at vi 

fortsætter samme strategi, så vi modtager det korrekte medlemstilskud.  

Ansøgning om medlemstilskud 2022 indsendes september 2021. 

3.2.2 - Nyt punkt indsat - Medlemsantal for folkeoplysningsudvalget. 

Vallensbæk Kommune v/ Charlotte Høeg har bedt om et medlemstal 2021 pr. januar 2021 i 

forhold tilskud. Britha sørger for at melde medlemstal for 2021 tilbage til Vallensbæk 

Kommune. 



 

 

 

3.3. Nets – Klar til SCA, modtagelse onlinebetaling v/Jette 

Referat: Jette har talt med Danske Bank, og vi har glemt denne del med Klar til SCA - EU 

regler til betaling online. Jette har bolden, og hører de nødvendige parter. 

Referat:  

4. Udvalgene 

4.1. Forretningsudvalget  

- budget 2021 v/Merete og Britha 

Referat: Britha og Merete har aftalt møde den 6. februar 2021, og kigger på årsafslutning 

2020, og Budget 2021, så det er klar til februar mødet. 

 

4.2 Nyt punkt indsat - Dressurudvalget v/Britha 

Nye reglement v/Britha 

Referat:  Britta har læst nyt reglement, og orienterede vedrørende fællesbestemmelser. Der 

er ændringer til reglementet i spring og dressur. DRF Live ligger under Equipe, dressur, spring 

og military. 

 

4.3. Springudvalget v/Maj-Britt 

Referat: Maj-Britt har spurgt tidligere medlemmer af springudvalg, om de vil være en del af 

det nye springudvalg. Der er ikke interesse for deltagelse i nyt springudvalg. Springudvalget 

foretager optælling af springmateriel. 

 

4.4. Rideskoleudvalget v/Jule og Sophie 

Referat: Jule orienterede om, at Sophie har talt med Anne Knudsen, og der er fortsat 

opbakning til at arrangere rideskolestævner. 

 

4.5. Aktivitetsudvalget 

Referat: Maj-Britt og Sophie orienterede, at der ikke sker meget i denne tid. Vi afventer der 

kan hygges med grill og banko. 

5. Kommunikation 

5.1 SIV folder v/Cecilie 

Referat: Cecilie laver folder om 14 dage. 

 

5.2 Referat Brugerrådsmøde 15/12 2020 vedhæftet 

Referat: Jette orienterede, at referatet fra Brugerrådsmøde vedhæftes SIV bestyrelsesmøde 

referat (Jf. Bilag 1). 



 

 

5.3 – Nyt punkt indsat – opdatering af hjemmesiden 

Referat: Cecilie opdatere hjemmeside i forhold til orientering fra klubmodul. 

6. Forslag fra medlemmerne 

Referat: Der er ikke kommet forslag fra medlemmerne. 

På Facebook – nyhed – referat, skriv ind at forslag skal sendes til formandsmailen. 

 

7. Bestyrelsesarbejdet generelt  

7.0 – status danske bank adgang mv. v/ Jette 

Referat: Jette orienterede at hun har modtaget mail fra Danske Bank, som skal sendes videre 

til Britha, som får adgang til Danske Bank. 

7.1. Redegørelsen til Kommunalbestyrelsen status v/Jette 

Referat: Vallensbæk Kommune har forespurgt den 27.11 til opsamling og redegørelse for 

gavekort. Jette har ikke fået svar retur fra Vallensbæk kommune, Punktet er på dagsordenen 

til folkeudvalgsmøde den 15. januar 2021. 

7.2. Samarbejde VRA og SIV: hvordan kan vi optimere? v/Jette  

Referat: Jette orienterede om samarbejdet med VRA og SIV. SIV har ikke modtaget 

information fra VRA, at Ishøj Sportrideklub arrangere stævne på VRA. Hvordan kan vi få et 

bedre samarbejde. Punktet og emnet kommer på dagsordenen igen på næste møde. Sophie og 

Britha erindre, at der tidligere er udsendt noget i Brugerråds regi.   

Vi arbejder videre med emnet på næste møde, kontakten med VRA og SIV og Brugerrådets 

tilbagemeld til SIV – hvad vil de gerne med klubben.  

7.3. Emner til Idræts- og Specialpriser Vallensbæk Kommune. 

Frist for indstilling 1/2 2021 

Referat: Forslag til indstilling af ryttere til Idræts- og Specialpriser i Vallensbæk Kommune. 

Forslag: pararytter Tina Jensen, hest Elling, som har opnået resultater og kommer med til OL. 

7.4.Opdatering regelsæt Championats liste v/Jette 

Referat: Punktet - Sættes på dagsordenen til næste møde 

 

8. Diverse 

8.1 Udlodning gavekort, status v/Cecilie og Jette 

Referat: Status på gavekort: der mangler få at blive sendt. De sidste sendes med posten.  


