Referat
SIVs Bestyrelsesmøde d. 11/2 2020 kl.19.00
Cafeen VRC
Deltager: Anja Gade, Cecilie Reinholt Petersen, Hanne Dehn, Sophie Clausen, Ingelise
Sørensen, Maj-Britt Schwaner og Jette Bonne
Afbud: Ingen afbud
1. Godkendelse af sidste mødes referat og dagsorden.
Referatet kan ses på SIVs hjemmeside. Referatet er godkendt.

2. Koordinering med VRC (Per deltager ikke)
2.0. Dialogmøde Per. Status v/Anja og Jette. Anja og Jette oplyste at deres møde med Per
Springborg var blevet aflyst og et nyt er ikke aftalt på nuværende tidspunkt men vi glæder os
til det nye møde.
2.1. Stævnekalender, jf. vedhæftede stævnekalender. Stævnekalender blev gennemgået.
2.2 Sponsorater og afregning af disse (VRC og SIV) Intet under dette punkt.
3. Økonomi
3.1. Status på forbrug (diverse indkøb) Der er lagt en ordre på nye spring. Fakturaen skal
betales.
3.2. Sponsorater
3.3 Der er lavet udkast på regnskabet for 2019. Og der er foretaget mange gode tiltag for
både børn og unge. Vi har investeret i nye spring og en ny hytte og holdt en del stævner og
arrangementer for vores medlemmer og hjælpere.
4. Udvalgene
4.1. Forretningsudvalget. Forretningsudvalget skal mødes og lave budget.
4.2. Dressurudvalget
- Regnskab og stævnerapport C-dressur 25-26/1 2020. Stævnerapport blev gennemgået og
bliver sendt til Per Springborg.
- Sommer aftenstævne v/Sophie. Dette punkt bliver taget op på næste bestyrelsesmøde.
4.3. Springudvalget
- Cafeen næste stævne v/Emilie. Der er stadig ikke fundet en løsning på cafeen til
springstævnet i maj. Der er et midlertidigt cafeudvalg.
- Bestilt springmateriale v/Emilie. Fakturaen er fremsendt til Bogholderiet og firmaet skal lige
verificeres før regningen bliver betalt. Emilie fortalte at vores aluminiumsstøtter er kommet og
skal samles.
4.4. Sponsorudvalget
- Sponsorlys banen v/Anja. Anja fortalte om hvor vi er med at finde sponsorer til lys på banen.
Per Springborg skal finde 3 forskellige forslag til master til lys og rideklubben skal gennemgå
forslagene når de kommer.
4.5. Aktivitetsudvalget. Vi har påtænkt at holde et fastelavnsarrangement d. 23 februar 2020.
Vi afventer at få info om der er plads til afholdelse af dette arrangement.
5. Kommunikation
- status hjemmeside v/Cecilie. Cecilie oplyser at hun har været inde og kigge lidt på

Confidential

hjemmesiden og hun har lagt de sidste referater op. Hvis medlemmer ligger inde med billeder
som de gerne vil have op på hjemmesiden så kan de sendes til Cecilie eller
bogholderisiv@outlook.com
- Championats registrering v/Tina Der arbejdes videre på opgraderingen i forhold til
registreringen.
- Adfærds arrangement 1/3 – annoncering v/Jette. Cecilie laver et opslag og selve
adfærdsarrangementet er gratis.
Forslag fra medlemmerne
Nataline har sendt et forslag til os omkring en clinic med Cathrine Dufour. Det er aftalt at
Nataline kan arbejde videre med forslaget. Sophie tager kontakt til Nataline.
Indkøb af spring – forslag Emma Bøjer. Forslag er sendt til Per og der arbejdes på sagen om
det er muligt at finde et sted hvor vi kan have terrænspring.
7. Bestyrelsesarbejdet generelt
7.1. Ordinær generalforsamling. Dato, praktik mv. v/Jette Generalforsamling forventes at være
d. 24 marts kl 18.00 med spisning. Hanne og Ingelise sørger for at lave indkaldelsen. Majbritt
sørger for at finde på mad. Der skal findes en ordstyrer og en referent til Generalforsamlingen.
Cecilie sørger for at bestille pokaler. Tina sender championats listen og Jette sender info om
hvor vi plejer at købe pokalerne. ?? sørger for klubven – Jette sender skabelonen for
generalforsamlingen til Hanne og Ingelise.

8. Diverse
8.1. Para medlemmer §44 tilskud 2020 v/Tina og Jette. Tina sender besked til vores
pararyttere omkring §44 tilskud og muligheden for at vi kan søge på deres vegne. Og Cecilie
ligger det op på vores hjemmeside.
8.2. Brugerrådsmøde 13/2 2020. Info dagsorden v/Jette. Jette gennemgik plan for
brugerrådsmødet.
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