DAGSORDEN
SIVs Bestyrelsesmøde den 11/12 2019
Deltager: Cecilie, Hanne, Tina, Anja, Sophie, Emilie, Jette
Afbud:
1.A Godkendelse af sidste mødes referat (2/11 2019) og dagsorden.
Referatet er godkendt og kan ses på SIVs hjemmeside.
1.B Konstituering af ny bestyrelsen. - Jette er formand og kontaktperson for
dressurudvalget Emilie er ansvarlig for Springudvalget. Tina er fortsat Kasserer. Hanne er
valgt til næstformand.
2. Koordinering med VRC
2.0. Per deltager ikke – inviteres til næste møde
2.1. Stævnekalender, jf. vedhæftede stævnekalender. Stævnekalender gennemgået.
2.2. Cafe driften, på kort og lang sigt. Punktet blev drøftet og bestyrelsen er enig.
2.3. Lys trailerparkering. Punktet sendes videre til Per omkring at det mangler til stævnet i
starten af januar 2020.
3. Økonomi
3.1. Status på forbrug (diverse indkøb) - Intet er indkøbt men der vil blive kigget på mere
springmateriel.
3.2. Sponsorater. Ingen nye sponsorater.
3.3. Investering springstøtter aluminium. Emilie undersøger prisen på et sæt aluminium
spring. Bestyrelsen har sat af på 10.000 til dette. Til investering i alm spring er afsat
40.000 kr. Forventningerne til B og C stævne er at dette bliver tjent ind igen.
4. Udvalgene
4.1. Forretningsudvalget. Formand og Kasserer og Hanne
4.2. Dressurudvalget.
- Regnskab B stævne 6-8/9 2019. Regnskab gennemgået. Der var et overskud på kr.
12.714 Der er dressurstævne d 4 og 5 januar og der er udsolgt.
4.3. Springudvalget - Intet at kommentere.
4.4. Sponsorudvalget Tages på næste punkt.
4.5. Aktivitetsudvalget
- Sofie og Charlotte Windfeldt vil gerne forsætte
- Nytårstaffel 31/12 2019 - Der bliver holdt nytårstaffel 31 december kl. 12
5. Kommunikation
6. Forslag fra medlemmerne
Adfærds kursus – forslag fra Anja- Datoen er 1 marts 2020 og der vil blive meldt ud snarest
med tilmelding til dette.
Investering terrænforhindringer – forslag fra Emma Bøjer Punktet bliver drøftet på næste
møde grundet tidsmangel.
7. Bestyrelsesarbejdet generelt
7.1 Hvordan kommer vi godt i gang - ny bestyrelse Punktet bliver yderligere drøftet på
næste møde.
7.2 Driften SIV hjemmeside og championats liste
- Inge Ernst ønsker desværre at stoppe senest 1/1 2020. Punktet er drøftet og der

undersøges om der kan findes en løsning.
7.3. Kontrakt SIV og VRC- Jette og Anja arbejder videre på dette punkt og indkalder
centerledelsen til en videre drøftelse.
TrailerParkering - udfordring med vand på trailerparkeringen- Anja og Jette tager en dialog
med centerledelsen.

