Referat  bestyrelsesmøde  den  21.  august  2019,  på  GEK  
  
AGENDA  
1.   Økonomi,  v.  Karina  og  Michael  
2.   Sommerens  renovering,  v.  Michael  
3.   Update  på  Fies  vedligeholdelsesplan  +  status,  v.  Mikkel  
4.   Kursus  for  staldpersonalet  –  service  og  ydelser  
5.   Rideskole,  v.  Michael  
6.   Velkommen  til  Helle  -‐  og  update  og  spørgsmål/svar  
7.   Personalesagen  (opdate,  opsummering  også  til  Helle)  v.  Mulle  
8.   Brugermøde  for  pensionærerne  
9.   Udvalg  og  klubstævne  
10.  Ebbe-‐flod-‐bane…  Hvordan  kan  det  lykkes  
11.  Eventuelt  
  
Deltagere  
Michael  Weisbjerg  (til  de  første  punkter)  
Mulle  Gregorius  
Karina  Christoffersen  
Ann-‐Cristin  Tømmerbakken  
Hanne  Friberg  
Charlotte  Skousen  
  
Fraværende  
Mikkel  T.  Madsen  
Helle  Birk  Krogsgaard  
  
1.Økonomi,  v.  Karina  og  Michael  
Ser  rigtig  fint  ud.  Vi  kan  nu  rigtig  mærke  effekten  af  de  besparelser  og  omstruktureringer  vi  har  
lavet.  Vi  følger  stort  set  budgettet,  så  det  er  godt.  Vi  sparer  hvor  vi  skal.  Vi  skal  have  anskaffet  en  
makuleringsmaskine  til  kontoret,  men  det  koster  ikke  alverden.  
Action:  Michael  køber  maskinen  
  
  
2.Sommerens  renovering,  v.  Michael  
Mikkel  skal  lave  et  budget,  så  vi  kan  få  fremlagt  helt  klart  til  fonden,  hvad  vi  ønsker  at  lave  for  de  
resterende  penge.  og  hvad  vi  allerede  har  lavet  over  sommeren  og  igangsat.    
Selvom  der  har  været  lukket  ned  i  juli  måned  har  der  været  travlt  på  GEK  for  at  gøre  klar  til  den  
nye  sæson.  Der  er  kommet  nye  hegn  på  alle  folde,  begge  ridehuslofter  er  vasket  ned,  hvilket  
virkelig  pyntede  på  det  hele.  Ridehusbunden  er  blevet  rettet  til,  stalden  er  vasket,  boksene  olieret    
der  er  lavet  ventilation  i  sadel  og  dækkenrum,  der  er  kommet  nyt  hegn  rundt  om  ridebanen  
udenfor,  tårnet  på  tagene  er  renoveret,  lavet  vandspiltovet  med  nye  større  riste  med  rigtigt  fald,    
og  der  er  blevet  lavet  en  ny  fold  og  ridebanefoldene  er  blevet  større.  
Action:  Mikkel  laver  budget  
  

3.Update  på  Fies  vedligeholdelsesplan  +  status,  v.  Mikkel  
Mikkel  deltog  ikke  i  mødet,  så  dette  blev  udskudt  til  næste  møde.  
  
4.Kursus  for  staldpersonalet  –  service  og  ydelser  
Michael  ringer  til  en  dyrlæge  og  bestiller  tid  til  kursus,  så  staldpersonalet  får  et  fagligt  kursus  i  
hestens  røgt  og  pleje.  Vi  skal  engagere  tolke  til  dette  kursus,  så  alle  har  lige  gode  vilkår  for  at  være  
med.  
Action:  Michael  og  Mulle  
  
5.Rideskole,  v.  Michael  
Vi  mangler  en  ekstra  rideskolehest,  og  også  nogle  handicapheste.    Katrine  er  i  fuld  sving  med  at  
finde  1-‐2  kvalificerede  handicapheste.    
Vi  er  så  heldige  at  vi  har  fået  ansat  Tine  Petersen  til  at  tage  sig  af  handicapridningen.  Tine  har    
arbejdet  med  handicappede  børn,  hun  er  fysioterapeut  og  massør  .  Og  så  har  hun  selvfølgelig  stor  
erfaring  med  heste  også.  Tine  er  allerede  startet  om  mandagen  og  skal  i  gang  med  at  tage  en  
handicap-‐træner-‐uddannelse.  Tine  starter  først  fuldt  ud  til  oktober.  I  mellemtiden  tager  Christel  
torsdagsundervisningen  og  Katrine  tager  tirsdag.    
  
  
6.Velkommen  til  Helle  -‐  og  update  og  spørgsmål/svar  
Helle  deltog  ikke,  så  dette  blev  udsat  til  næste  møde.  
  
  
7.Personalesagen  v.  Mulle  
Vi  har  lukket  sagen  med  et  forlig  på  48.720,15  kr.  Vi  er  glade  for,  at  vi  er  kommet  videre  og  
fremover  kan  bruge  vores  bestyrelseskræfter  andre  steder.    
  
  
8.Brugermøde  for  pensionærerne  
Der  er  brugermøde  onsdag  den  25.  september  kl.19.  Og  der  er  mødepligt.  Det  gælder  alle  
pensionærer  og  gerne  parter  også.  Hvis  man  ikke  kan  komme,  må  man  sende  en  repræsentant  for  
en,  da  vi  skal  diskutere  og  træffe  vigtige  beslutninger.  
Vi  synes  det  er  svært  at  finde  en  god  løsning  på  problemet  med  ikke  at  rydde  op  efter  sig,  og  det  
skal  vi  blandt  andet  diskutere.    
Action:  Charlotte  indkalder  til  brugermøde.  
  
  
9.Udvalg  og  klubmesterskab  
GEK  af  holder  klubmesterskab  den  28.    og  29.  september.  Sandsynligvis  dressur  om  lørdagen  og  
spring  om  søndagen.  Vi  har  fået  lov  til  at  afholde  det  i  parken,  hvilket  vi  er  rigtig  glade  for.    
Vi  vil  gerne  afholde  en  opvarmningsklasse  før  klubmesterskaberne.  Vi  skal  dog  ha’  aktiveret  
stævneudvalget,  så  vi  kan  få  delligeret  opgaverne  ud.      
Stævneudvalget  består  af:  Sophie  Holm  Jørgensen,  Ragna  Ceder,  Anne  Lysbo,  Marianne  Bateson,  
Line  Sander,  Gitte  Nygaard,  Liff  Boejgaard  og  Charlotte  
  

Vi  har  desuden  følgende  udvalg:  
Bredde  og  aktivitetudvalg:  Mille,  Julie,  Louise,  Ann-‐Cristin  
Sponsorudvalget:  Pernille  Dybkjær,  Mulle  Gregorius    og  Hanne  Friberg  
Talentudvalg:  Karina,  Charlotte,  My,  Anne-‐Sophie,  Michael  og  Louise  
  
Action:  Charlotte  tager  kontakt  til  Sophie,  som  gerne  vil  samle  trådene  ift.  stævnet  
  
  
10.Ebbe-‐flod-‐bane…  Hvordan  kan  det  lykkes  
Vi  mangler  penge,  men  det  er  et  projekt  vi  arbejder  meget  på.  Og  det  skal  lykkes  at  få  finansieret  
den  og  få  det  sat  i  gang.  Det  vil  afhjælpe  trængsel  i  ridehuset,  det  vil  gøre,  at  rideskolen  kan  ride  
ude  længere,  det  vil  afhjælpe  at  regnvand  ikke  løber  ind  i  stalden,  hvis  der  kommer  en  voldsom  
skylle.  Derudover  vil  en  Ebbe-‐flod  bane  være  miljørigtig  både  i  relation  til  vandforbrug  (den  skal  
ikke  vandes,  da  regnvand  opsamles  i  kar  under  banen  til  at  balancere  banens  fugt)  og  i  relation  til  
støvgener  for  både  heste,  ryttere,  undervisere  og  naboer.  
Nu  går  sponsorudvalget  i  gang.  
Action:  Mulle  tager  kontakt  til  sponsorudvalget  
  
11.Eventuelt  
Der  var  ikke  noget  under  eventuelt.  
  
Næste  bestyrelsesmøde  er  den  18.  september  
  

