
Kære Aslak og Annette 

Som svar på den seneste mail fra jer, vil vi I SIVs bestyrelse gerne anmode om et personligt møde med jer, da vi 

meget gerne vil drøfte sagen vedr. tilbagebetalingen af medlemstilskud med jer ansigt-til-ansigt, fremfor via e-

mail. Dette skyldes selvfølgelig, at vores advokat Rasmus Schmidt har bekræftet os i, at SIV ikke har handlet 

uretmæssigt. Det skyldes dog ligeledes, at der er kommet andre oplysninger frem i sagen, som undrer os 

gevaldigt.  

Disse nye oplysninger omhandler bl.a. at SIV, iflg. brugerrådsformand Katja Lindblad, der deltog på SIVs 

ordinære generalforsamling onsdag d. 19. maj 2021, skulle have 1) Mulighed for at komme tilbage under 

folkeoplysningsloven og 2) være velkommen tilbage på Vallensbæk Rideakademi, da Kommunen iflg. Katja er 

meget interesserede i at samarbejde med klubben.  

Disse ytringer undrer os, da I, i jeres brev d. 19. februar 2021, ytrer, at sagen om opsigelsen af SIV ikke kan 

påklages. Samtidig har den siddende formand, Jette Bonne, så vel som andre tidligere medlemmer af SIVs 

bestyrelse igennem flere år forsøgt at få udfærdiget en skriftlig kontrakt i samarbejde med Vallensbæk 

Rideakademi, desværre uden held. Forsøg på at få et godt samarbejde op at stå kan bl.a. dokumenteres i 

referater fra SIVs bestyrelse helt tilbage i 2018.  

Yderligere, har vi i bestyrelsen hørt rygter på vandrørene om, at SIV eftersigne skulle være velkommen tilbage 

på Vallensbæk Rideakademi, hvis store dele af den nuværende bestyrelse i SIV bliver skiftet ud. Vi ønsker 

selvfølgelig ikke at handle på sladder og rygter, men i tilfælde af at dette er sandt, vil vi meget gerne høre det 

fra jer.  

Vi vil derfor meget gerne anmode om et møde mellem SIVs bestyrelse og Vallensbæk Kommune, hvor 

dagsordenen vil være som følger: 

 Gennemgang af sagen vedr. tilbagebetaling af medlemstilskud.  

 Afklaring om hvorvidt Brugerrådsformand Katja Lindblads ovenstående udsagn er korrekte, samt 

hvad SIV i så fald skal handle på, for at opnå disse muligheder igen? 

 Afklaring om hvorvidt en eventuel udskiftning i SIVs bestyrelse kan have indflydelse på situationen 

mellem Vallensbæk Kommune og SIV. 

I er selvfølgelig meget velkomne til at tilføje yderligere punkter til dagsordenen. 

Til jeres orientering, er størstedelen af den siddende bestyrelse i SIV på demokratisk vis blevet genvalgt på 

klubbens ordinære generalforsamling d. 19. maj 2021. Bestyrelsen består derfor i skrivende stund af: Formand: 

Jette Bonne, Næstformand: Cecilie Reinholt Petersen, Kasserer: Merete Fastø, Bestyrelsesmedlemmer: Maj-

Britt Schwaner, Ingelise Sørensen og Birgitte Magnussen, samt Juniorrepræsentant: Celina Holmegaard 

Mathisen. Vi vil foretrække, at så mange af bestyrelsens medlemmer kan få lov at deltage i mødet.  

Vi ser frem til at høre fra jer, samt til et fornuftigt og konstruktivt møde. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i SIV 


