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REFERAT  
  
1.   Aktionpunkter  fra  sidste  BM-‐møde  
Michael  har  indhentet  forskellige  tilbud  på  en  ebbe-‐flod-‐bane,  og  det  virker  som  om,  at  det  er  
muligt  for  os  at  få  bragt  prisen  ned  med  mange  hundrede  tusind  kroner.  Og  desuden  er  der  
mulighed  for  en  yderligere  besparelse,  hvis  vi  vælger  ikke  at  lægge  gummimåtter  ned.  Vi  må  
dog  først  undersøge,  hvilke  fordele  det  kunne  give  os  (udover  prisen)  og  hvilke  ulemper  det  
kunne  medføre.  
Men  det  ser  fortrøstningsfuldt  ud.  Og  det  er  også  nødvendigt.  Vi  har  store  problemer,  fordi  
banen  ikke  er  brugbar  på  grund  af  den  er  alt  for  tør  om  sommeren  og  alt  for  våd  resten  af  året.  
Det  er  meget  frustrerende.    
Vi  besluttede  også,  at  når  vi  får  en  ny  ridebane,  så  skal  indhegningen  laves  på  den  måde,  at  
den  danner  en  halv  a-‐bane  –  og  at  det  skal  være  muligt  hurtigt  at  sætte  en  a-‐bane  op.  (og  en  b-‐
bane)    Vi  tror,  at  det  vil  kunne  tiltrække  og  fastholde  dygtige  dressurryttere  til  klubben,  
derudover  tror  vi,  at  det  vil  kunne  være  med  til  dygtiggøre  de  konkurrenceryttere  vi  har.  
Medlemmerne  i  bestyrelsen  er  ikke  helt  enige  i,  hvordan  det  vil  være  rimeligt  at  dele  en  ny  
ridebane  mellem  privatdelen  og  rideskoledelen.  Men  vi  er  enige  om,  at  en  ny  ebbe-‐flod  bane  

vil  betyde  at  alle  vores  ryttere  kan  komme  til  at  ride  meget  mere  udenfor  i  forhold  til  hvad  de  
kan  med  vores  nuværende  bane.    
  
2.   Økonomi  
Økonomien  ser  fin  ud  fortsat.  Og  det  gør  den  fordi  vi  har  været  så  heldige,  at  vi  har  fået  mange  
af  de  tilskud  vi  har  søgt,  hvilket  betyder,  at  vi  kan  bruge  pengene  på  nye  elementer,  som  for  
eksempel  en  ny  ridebane.  
  
3.   Budget  i  forhold  til  midlerne  fra  Fonden  
Vi  er  så  heldige  at  der  stadig  er  nogle  penge  tilbage  fra  Fondens  flotte  tilskud  til  vores  store  
renovering.  De  penge  skal  bruges  på  at  istandsætte  de  dele  af  vores  bygninger  som  vores  
Tilstands  og  Vedligeholdelse  Rapport  anbefaler  at  vi  gør  noget  ved  med  det  samme,  i  tæt  
samarbejde  med  Fonden  og  i  forhold  til  deres  ønsker  om  hvad  beløbet  skal  bruges  til.  Mikkel  
gennemgik  budgettet  og  hvilke  af  de  renoveringer,  som  i  i  første  omgang  havde  ventet  med,  
som  står  for  næst.  Det  er  for  eksempel  nye  porte/døre  de  steder  som  mangler  og  gavlene  i  
ridehuset.  
Aktion:  Micheal  tager  aktion  på  dette  og  er  i  fuld  gang  med  at  indhente  tilbud  fra  
håndværkere,  der  vil  derfor  ind  imellem  være  håndværkere  på  GEK.    
  
  
4.   Brugermøde  
Vi  holder  brugermøde  i  næste  uge,  hvor  vi  har  sagt,  at  det  er  obligatorisk  at  deltage.  Det  har  vi  
fordi  vi  gerne  vil  sikre,  at  der  er  en  repræsentant  for  hver  pensionær,  som  møder  op,  desuden  
vil  vi  rigtig  gerne  have  at  børnene  synes  det  også  vedkommer  dem,  da  de  jo  kommer  i  stalden  
hver  dag.  
Vi  håber  brugermødet  vil  generere  nogle  gode  ideer,  nogle  diskussioner  og  forhåbentlig  danne  
et  fælles  GEK-‐fodslag,  som  alle  kan  bakke  op  om.  
  
  
5.   Update  på  nye  pensionærer  
Vi  har  modtaget  nye  pensionærer  de  sidste  måned.  Og  der  kommer  en  mere  her  1.  oktober.  
Men  der  er  nu  lukket  for  tilgang  af  flere.  Vores  folde  kan  ikke  tage  flere  pensionærer,  så  
selvom  der  er  nogle  som  flytter  og  heste,  som  er  blevet  solgt  så  er  de  regnet  med  i  det  store  
regnestykke.  
  
6.   Rideskole  
Katrine  er  på  udkig  efter  nye  rideskoleheste.  Der  har  været  nogle  på  prøve,  som  ikke  passede  
ind.  Og  vi  skal  have  købt  nogle  rideskoleheste,  som  passer  til  handicapridningen.  Det  er  svært  
at  finde,  men  Katrine  gør  en  stor  indsats.  
  
  
7.     Status  fra  ”spørgeskema”  
Vi  har  sendt  nogle  spørgsmål  ud  til  pensionærerne  angående  undervisning,  og  om  der  
efterspørges  andet.  
Generelt  er  vores  pensionærer  meget  godt  tilfredse.  Dog  efterspørges  stævnehjælp,  særlig  

blandt  springrytterne  og  især  hos  de  helt  små.    
Vi  har  derfor  taget  kontakt  til  en  ekstern  springtræner,  Christina  Domino  Nielsen,  som  ville  
kunne  fungere  som  vikar  for  Michael,  når  han  har  brug  for  det.  Og  som  desuden  har  mulighed  
for  at  tage  med  ud  til  springstævner.  Vi  ville  introducere  hende  til  et  kursus  en  weekend-‐dag,  
så  de  som  mangler  stævnehjælp  kunne  lære  hende  at  kende  og  vice  versa.  Michael  synes  det  
lød  som  en  god  ide.  
Aktion:  Mulle  tager  kontakt  til  Christina  
  
8.   Klubmesterskab  
Vi  skal  afholde  klubmesterskab  næste  weekend,  og  Mulle  er  i  fuld  gang  med  det  store  arbejde  
at  skaffe  præmier  fra  forskellige  sponsorer,  og  Charlotte  og  Mulle  vil  i  fællesskab  markedsføre  
de  sponsorer  på  vores  fb-‐side  og  på  hjemmesiden.  Charlotte  har  bestilt  dressurdommer  og  
fotograf  og  står  for  startlister  til  dressur  og  for  at  skrive  kritikker  ud  til  lørdagens  stævne,  så  alt  
er  klart  til  dommeren.  Vi  håber  stadig  vi  kan  ride  udenfor  på  vores  udendørsbane,  men  har  en  
plan  b,  som  må  være  ridehuset.    
Sophie  har  ansvar  for  resten  og  for  at  dellegere  opgaverne  ud  i  god  tid.  Sophie  står  for  cafeen  
og  køber  ind  til  dagen  og  sørger  for  tilmeldinger  og  startlister  til  springstævnet.  
Aktion:  Vi  afventer  tilmeldingerne  
  
9.   Næste  BM-‐møde  
Næste  møde  er  ultimo  november.  
  
10.  Eventuelt  
  
  
  
  

