REFERAT–  BESTYRELSESMØDE  ONSDAG  DEN  19.  JUNI  
  
Tilstede  var:  
Mulle  Gregorius  (formand)  
Mikkel  T.  Madsen  (næstformand)  
Karina  Christoffersen  (kasserer)  
Charlotte  Skousen  (Sekretær)  
Ann-‐Cristin  Tømmerbakken  (medlem)  
Hanne  Friberg  (medlem)  
Michael  Weisbjerg  (daglig  leder)  
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REFERAT:  
  
1.   Actionpunkter  fra  sidste  BM-‐møde  
Vi  får  snart  et  hævekort  til  kontoret,  alle  bestyrelsesmedlemmer  har  skrevet  under.  Det  letter  
kontorets  arbejde  betydeligt.    
Vi  har  ikke  fået  lavet  en  tilføjelse  til  opstaldningskontrakten.  Den  vil  være  klar  til  alle  kommer  
tilbage  efter  sommeren.  
Hjemmesiden  er  i  fuld  gang.    
Vi  får  nye  pensionærer  ind  efter  sommerferien.  Charlotte  og  Karina  er  i  gang  med  talent-‐
programmet.  
Det  nye  foldbooking-‐system  kører  fint.  Men  alle  skal  huske,  at  kun  den  første  tid  må  være  
rigtig  tid.  Resten  skal  være  spørgsmålstegn-‐tider.  
  
2.   Økonomi    
Vores  økonomi  ser  fornuftig  ud.    
I  forhold  til  sidste  år  har  vi  flere  pensionærer,  lavere  lønninger  og  har  desuden  fået  søgt  vores  
lokaletilskud  i  ret  tid.    
Vi  har  søgt  forskellige  fonde  og  har  været  heldige  at  få  tilskud  til  en  handicaphest  og  vi  har  fået  
tilskud  til  ny  indhegning  af  alle  vores  folde.  Foldene  koster  ift.  tilbud  92.375  kr.  og  vi  har  her  

fået  64.662,50  fra  kommunen.  Etablering  af  ekstra  luftefold  plus  udvidelse  af  de  to  
ridebanefolde  koster  ifølge  tilbud  73.587,50  og  vi  får  dækket  47.831,88  af  kommunen.    
Vi  vil  nu  indhente  tilbud  til  en  ebbe-‐flod-‐bane,  da  det  stadig  er  vores  store  drøm.  
15.000  kr.  fra  en  fond  og  40.000  kr.  fra  en  anden  fond  i  tilskud  til  handicaphest.  
Action:  Michael  indhenter  2  tilbud  på  ebbe-‐flod-‐bane  
  
3.   Istandsættelse  over  sommerferien,  v.  Mikkel  og  Michael  
Mens  hestene  er  på  sommerferie  bliver  stalden  rengjort  og  istandsat.  Flere  opstaldningssteder  
er  det  pensionærerne  selv,  som  står  for  den  opgave.  Men  på  GEK  er  det  personalet  som  spuler  
bokse  osv.  ned  og  gør  det  hele  pænt  og  rent.  Desuden  bliver  gulvet  i  vandspiltovet  brudt  op  og  
lagt  på  ny  med  rigtig  hældning,  hvilket  vi  glæder  os  meget  til.  
Desuden  vil  der  blive  lavet  ny  indhegning  af  foldene  med  Karlebo-‐hegn  i  juli  måned.  
Indhegningen  af  ridebanen  er  også  sløj,  så  Michael  indhenter  tilbud  på  dette  også.    
Desuden  aftalte  vi,  at  personalet  skal  forsøge  at  spule  lofterne  ned  i  ridehusene.  
Derudover  skal  gavlene  i  ridehusene  laves.  
Der  skal  desuden  nye  porte  de  steder,  hvor  der  ikke  kom  i  første  omgang.  
Action:  Michael/Charlotte  giver  besked  til  medlemmerne  om  at  alle  skal  fjerne  deres  ting  fra  
skabe  og  opbevaringsrum,  så  vi  kan  få  rengjort  alle  steder.  
  
  
4.   Oprydning,  rengøring,  hvordan  holder  vi  stalden  pæn?  
Det  er  frustrerende,  at  helt  nye  stalde  så  hurtigt  kommer  til  at  se  triste  ud,  fordi  så  mange  har  
svært  ved  at  rydde  og  rengøre  efter  sig.  Ledelsen  er  frustreret,  men  vi  hører  også  mange  
pensionærer  brokke  sig  over  det.  
Vi  ved  faktisk  ikke  helt,  hvad  vi  skal  gøre.  Staldene  er  pæne  og  ryddelige  om  formiddagen,  men  
når  rideskolen  og  pensionærerne  ankommer  om  eftermiddagen,  bliver  der  hurtigt  kaos  med  
gange,  som  ikke  fejes,  klatter  som  ikke  samles  op,  vandspiltov,  som  flyder  –  og  trillebøre  med  
lort,  som  bare  står  på  gangene.    
Vi  synes,  at  det  er  dårlig  kammeratskab  at  være  ligeglade  med  at  rydde  op  efter  sig  selv  og  sin  
hest.  Vi  synes,  at  det  er  en  smule  provokerende  overfor  personalet,  som  har  brugt  
formiddagen  på  at  gøre  stalden  pæn,  og  vi  har  talt  om  hvilke  muligheder  der  er  for  at  løse  
dette:  
  
1.  Vi  kan  lave  nogle  ”dukse-‐ordninger”,  hvor  hver  pensionær  får  1  uge,  hvor  de  har  ansvaret  
for,  at  stalden  er  pæn,  og  dermed  får  tillagt  en  ekstra  staldvagt  hver  eftermiddag  og  i  
weekend-‐dagene),  hvor  de  fejer,  rengør  og  ordner  hele  stalden?  
2.  Vi  kan  ansætte  ekstra  personale  og  sætte  priserne  op,  ca.  800-‐1000  kr.  om  måneden  for  
pensionærer  og  også  sætte  prisen  op  for  rideskoleholdene?    
3.  Vi  kan  holde  fast  i,  at  man  rydder  op  efter  sig  selv.  Og  så  må  ledelsen  være  hårdere  og  give  
advarsler  og  bede  folk  flytte,  hvis  de  gentagne  gange  ikke  fejer  eller  fjerner  klatter?  
  
Hvis  nogen  af  jer  medlemmer  har  bedre  forslag,  så  vil  vi  rigtig  gerne  høre  dem.  Skriv  til  
bestyrelsen@gek.dk  
  
I  forhold  til  rideskolen  aftalte  vi,  at  ridelærerne  fremover  ikke  starter  ridetimerne  før  

staldgangen  er  fejet  og  pæn.  Så  må  forældrene  gå  ud  og  feje,  eller  holde  ponyerne,  mens  
børnene  suser  ud  og  gør  det.  På  den  måde  lærer  de  forhåbentlig  at  holde  bedre  orden.  
Action:  Katrine  giver  besked  til  ridelærer-‐teamet  om  proceduren  i  rideskolen.  Vi  indkalder  til  
brugermøde  omkring  de  forskellige  muligheder  og  hører  hvad  pensionærerne  er  mest  stemt  
for.  
  
5.   Lejlighed,  trailerparkering,  personalegoder    
Vi  har  en  3-‐værelses  lejlighed,  som  ikke  er  udlejet  endnu.  Den  skal  lejes  ud  fra  august  måned,  
og  det  skal  helst  være  til  en,  som  klubben  også  kan  få  gavn  af.  Vi  tænker  for  eksempel  en  
dyrelægestuderende  eller  lignende.  Vi  vil  tilstræbe,  at  der  med  udlejningen  følger  nogle  pligter  
i  stalden.  
  
Vi  har  fået  forespørgsel  på,  hvorfor  Katrine  må  parkere  sin  trailer  på  GEK,  når  der  er  venteliste  
på  trailerparkering  blandt  pensionærerne,  og  nogen  har  ventet  i  lang  tid.  
Katrines  aftale  med  Michael  er,  at  fordi  Katrine  har  fået  lov  til  at  komme  indenom  køen,  så  skal  
hendes  trailer  også  bruges  til  rideskolehestene,  hvis  de  skal  køres  nogle  steder  hen.  For  
eksempel  ved  sygdom  eller  i  forbindelse  med  at  sende  dem  på  græs.  Katrine  betaler  naturligvis  
for  sin  trailerparkering  lige  som  alle  andre.  
Det  er  også  vigtigt  for  os  at  pointere  for  alle,  at  i  Katrines  kontrakt  er  der  2  personalebokse.  
Personalebokse  har  ikke  nogen  anciennitet  og  vil  derfor  altid  ligge  nederst  ved  tildeling  af  
vinduesbokse,  foldordning  etc.  Ved  en  personaleboks  muger  man  selv  boksen  og  sætter  selv  
hestene  på  fold  efter  foldordningstid  og  følger  i  øvrigt  nøjagtig  de  samme  regler,  som  alle  
andre.    
Fordelen  for  klubben  ved  at  Katrine  har  sine  heste  stående  hos  os  er,  at  hun  derfor  er  i  stalden  
mere,  og  der  derfor  er  en  som  kan  hjælpe,  hvis  medlemmer  har  spørgsmål.  Og  Katrine  er  altid  
sød  til  at  give  et  godt  råd  eller  hjælp,  hvis  man  har  brug  for  det.  
  
    
6.   Hvor  langt  er  vi  med  at  kunne  positionere  os  som  stedet  med  den  bedste  pasning  af  
hestene?  
Vi  synes  vi  har  et  rigtig  godt  team  af  staldpersonale,  som  går  op  i  at  kende  hestene  hver  især,  
og  er  dygtige  til  deres  arbejde.  Men  alle  medarbejdere  skal  selvfølgelig  videreudvikles,  og  vi  
tror  det  kan  være  gavnligt  for  vores  personalegruppe  at  få  mere  faglig  indspark.  
Vi  aftalte,  at  staldpersonalet  efter  sommerferien  skal  ha’  kursus  af  en  dyrlæge  med  tolk  
tilstede.  Så  de  lærer  endnu  mere  om  foder,  sår  og  skader  og  håndtering  af  dette.  
Action:  Mulle  giver  Michael  besked  og  finder  en  egnet  dato  
  
7.   Rideskole  
Katrine  har  arrangeret  forskelligt  i  forhold  til  rideskolen,  hvilket  hun  selv  sender  information  ud  
om.  
Men  kort  er  det:  
-‐  En  sommerlejr  1-‐5.  juli  
-‐  Aktiv  sommer  7,8  og  9.  august  
-‐  22.  september  er  der  rideskolestævne  
  

Breddeudvalget  har  været  i  gang  og  arrangerer  at  lørdag  den  10/8  er  der  oprydningsdag,  hvor  
forældrene  rydder  op  på  loftet,  mens  børnene  strigler  heste.  
Vi  skal  ha’  ordnet  det  loft,  da  vi  vil  arrangere,  at  der  kommer  nogle  skabe  derop,  så  de  ryttere,  
som  rider  flere  gange  om  ugen  har  mulighed  for  at  leje  et  skab.  
Loftet  over  pensionærstalden  bliver  fremover  kun  benyttet  af  pensionærerne.  
  
Der  bliver  ligeledes  en  sommerfest  for  hele  klubben  den  16.  august.  Sæt  kryds  i  kalenderen  nu.  
Mere  info  følger.  
  
Vi  aftalte  på  mødet,  at  vi  vil  forkæle  alle  rideskolehestene  med  en  omgang  massage,  når  de  
kommer  tilbage  til  GEK  efter  sommerferien.  
  
Christel  Thomsen,  vores  handicap-‐instruktør  har  desværre  opsagt  sin  stilling,  da  den  var  svær  
at  kombinere  med  hendes  andre  jobs.  Det  er  både  Christel  og  vi  rigtig  kede  af.  Michael  er  
derfor  i  gang  med  at  rekruttere  en  anden  handicap-‐instruktør.  Vi  melder  ud  om  dette  lige  så  
snart  vi  har  en  god  løsning.  

  
8.   Nyt  medlem  af  bestyrelsen  
Helle  Krogsgaard  har  meldt  sig,  som  vores  sidste  bestyrelsesmedlem,  hvilket  vi  er  rigtig  glade  
for.  
Helle  har  dressurhesten  Sirius  og  har  tidligeret  redet  på  rideskolen  på  vores  voksenhold.  Helle  
er  uddannet  økonom  og  har  bestyrelseserfaring  fra  hendes  erhvervsaktive  liv.  
Hun  vil  gerne  biddrage  med  at  arbejde  for,  at  klubben  (for)bliver  aktiv  og  involverende  af  alle  
medlemmer  og  medlemstyper.  
Helle  vil  fx.  også  gerne  bidrage  til  at  omgivelserne  på  GEK  bliver  endnu  dejligere  og  mere  
imødekommende  end  de  allerede  er.  Fx.    oprydning/  rengøring/  reparationer/  beplantning/  
siddeområder/musik  til  ridehuset  m.v.    
Hun  vil  også  gerne  forsøge  at  aktivere  flere  medlemmer  via  “underudvalg”,  dels  fordi  folk  har  
en  tendens  til  at  føle  større  medansvar  og  engagement,  når  de  bliver  med-‐ansvarliggjort  for  
initiativer,  dels  fordi  det  er  Helles  indtryk,  at  der  “hænger  rigtig  mange  opgaver  på  
bestyrelsen”.  Derudover  vil  Helle  gerne  bidrage  til,  at  vi  også  kan  fastholde  og  udvikle  voksen-‐
heste-‐ryttere  i  klubben,  da  hun  synes,  vi  med  fordel  kan  få  nye  hesteryttere  i  nogle  af  de  ledige  
bokse.  
  
9.   Talentudvalg  
Vi  har  en  masse  gode  ideer  og  ambitioner  i  forhold  til  vores  talentudviklingsprogram.  Men  
bestyrelsen  kan  ikke  løfte  det  alene.  Derfor  vil  vi  nu  samle  udvalget  og  uddelegere  opgaverne  
og  brainstorme  for  yderligere  ideer.  
Action:  Charlotte  og  Karina  indkalder  til  møde  efter  sommerferien.  
  
10.  Stævneudvalg  
Vi  vil  gerne  opdele  i  et  talent-‐  og  et  stævneudvalg,  da  begge  ting  kræver  meget  arbejde  og  ikke  
behøver  være  de  samme  mennesker.  Hvis  der  ikke  er  nogen,  som  melder  sig  til  et  
stævneudvalg,  så  bliver  der  ingen  stævner  på  GEK.  Så  enkelt  er  det  desværre.  Det  gælder  både  
efterårets  klubmesterskab,  men  GEK  plejer  også  at  afholde  et  distriktsstævne  i  spring  i  løbet  af  

året.  Og  vi  har  også  overvejet  et  kombineret  spring-‐  dressurstævne.  Men  det  kræver  hænder.  
Skriv  gerne  til  bestyrelsen@gek.dk,  hvis  du  er  interesseret  i  at  der  kommer  stævner  på  GEK,  og  
gerne  vil  arbejde  for  det.  
  
11.  Nabogrunden  -‐  status    
Nabogrunden  er  desværre  solgt  og  det  er  super  ærgerligt.  Det  forlyder,  at  der  skal  bygges  en  
privat  bolig  på  grunden.  Bestyrelsen  har  på  vegne  af  fonden,  S/I  Sportsrideskolen,  som  ejer  
vores  grund  og  bygninger,  været  i  forhandlinger  de  sidste  to  år  om  at  kunne  købe  
nabogrunden.  Desværre  var  prisen  alt  for  høj  og  den  daværende  ejer  ikke  til  at  forhandle  med.  
Vi  har  været  i  kontakt  med  kommunen,  som  fortæller  at  man  må  bygge  bolig  på  grunden,  hvis  
den  ligger  præcis  hvor  den  gamle  bygning  lå,  inden  den  brændte.  Vi  følger  naturligvis  sagens  
udvikling,  deltager  i  nabohøringer  og  tager  kontakt  til  kommunen  igen  hvis  det  bliver  
nødvendigt.      
  
12.  Næste  BM-‐møde  
21/8.    
  
13.  Eventuelt  
  
•   Vi  ønsker  at  give  vores  medarbejdere  de  bedste  muligheder  i  deres  job.  Derfor  er  vi  lige  pt  i  
gang  med  at  undersøge  hvilke  kurser,  som  kunne  være  relevante  for  dem.    
  
•   Vi  skal  have  lavet  ventilation  til  både  dækken-‐  og  sadelrum,  både  riste  oppe  og  nede.  
  
•   Endelig  kan  vi  fortælle,  at  bestyrelsen  holder  sommerferie  i  hele  juli  måned.  
God  sommer  J  
-‐    
  
  

