Bestyrelsesmøde  den  21  februar  2019  
  
Deltagere:  
Mulle  Gregorius  
Mikkel  T.  Madsen  
Hanne  Friberg  
Karina  Christoffersen  
Ann-‐Cristin  Tømmerbakken  (AC)  
Charlotte  Skousen  
Revisor  René  Sørensen  
  
Fraværende:  
Michala  Troels  Smith  
  
AGENDA  
  
1.   Godkendelse  af  sidste  referat  +  actionpunkter  
2.   Økonomi  v.  Karina  
•   Årsregnskabet/revisor    
•   Vedtægter  og  dankort    
•   Budget  og  fremtiden  møder  med  Trine.  
3.   Rideskole,    
•   Spørgeskemaundersøgelser  (svar)  v.  Karina  og  AC  
•   Nyt  fra  Katrine  
4.   Ny  hjemmeside,  v.  AC  
5.   Generalforsamlingen  
Dato,  sted  etc  
6.   Status  på  byggeri  v.  Hanne/Mikkel  
7.   Personale  
8.   Nye  datoer  for  brugermøder  og  bestyrelsesmøder.  
9.   Eventuelt  
  
  
REFERAT  
1.  Godkendelse  af  sidste  referat  
Pga.  ferie  har  godkendelsesprocessen  været  længere,  og  vi  sender  derfor  referatet  ud  nu.  
Vi  gennemgik  actionpunkterne,  som  alle  er  i  gang.  
Action:  Charlotte  sender  ud  
  
2.  Økonomi  
Vi  gennemgik  regnskabet  for  2018  med  revisoren,  René  Sørensen.  
René  Sørensen,  som  er  registreret  revisor  har  lavet  vores  regnskab  sidste  år,  men  er  nu  gået  
selvstændig  og  vi  valgte  at  holde  fast  i  ham,  da  han  både  er  inde  i  vores  regnskab  og  konti  og  
samarbejder  godt  med  vores  nye  bogholder,  Trine.  
Regnskabet  ser  fint  ud,  der  er  penge  på  kontoen,  men  vi  har  et  forbrug  af  el  og  gas,  som  er  utrolig  

højt.  Og  vi  skal  derfor  undersøge  hvad  dette  kan  skyldes.  Måske  er  det  en  fejl  i  systemet,  måske  er  
der  en  fejl  på  måleren.  Måske  er  der  en  fejl  i  klubmoduls  regnskabssystem?  
Mulle  og  Mikkel  skal  have  kontokig,  og  Karina  fortalte,  hvordan  de  får  dette.  
Udgifterne  til  påfyldning  på  vores  ridehusbunde  kan  afskrives  i  regnskabet.  
Der  er  problemer  med  at  have  et  dankort  tilknyttet  klubben  ifølge  GEK’s  vedtægter,  så  disse  skal  
laves  om.  
Trine  skal  have  lidt  hjælp  til  at  placere  de  rigtige  poster  hvor  ift.  budget.  René  vil  hjælpe  hende  
med  det  og  Karina  vil  også  sætte  sig  sammen  med  hende  nogle  eftermiddage,  
Action:  Karina  undersøger  mht.  gas  og  el  og  vender  tilbage  til  os  og  revisoren  med  svar  
  
3.  Nyt  om  rideskole  
Spørgeskemaundersøgelser  (svar)  v.  Karina  og  AC  
Der  har  været  en  høj  besvarelse  af  vores  rideskole-‐survey  med  104  respondenter.  Heldigvis  viser  
undersøgelsen  tydeligt,  medlemmerne  er  tilfredse  med  rideskolen.  Besvarelsen  viser  at:  
  
-‐   75%  svarer,  at  de  er  tilfredse,  eller  meget  tilfredse.    
-‐   80%  vil  gerne,  eller  meget  gerne  anbefale  GEK  til  andre.    
-‐   78%  synes  de  fik  nok  information  fra  bestyrelsen.  
-‐   66%  deltager  ikke  i  brugermøder  
(hvor  grunden  måske  er,  at  de  ikke  tror  det  omhandler  dem,  og  nogle  synes  
datoerne  er  meldt  for  sent  ud.)    
  
Vi  siger  tusind  tak  for,  at  I  tog  jer  tid  til  at  svare.    
  
Nyt  fra  Katrine  
•   Katrine  bestræber  sig  på  at  sende  nyhedsmail  ud  til  rideskole-‐rytterne  regelmæssigt.    
•   7  rytter  har  bestået  ryttermærke  1  i  vinterferien  
•   10  ryttere  begynder  ryttermærke  1  i  marts  måned  
•   I  april  måned  begynder  vi  med  ryttermærke  2  
•   Der  var  efterspørgsel  på  36  enetimer  i  vinterferien  
•   Da  vi  havde  lukket  i  vinterferien  fik  rideskolehestene  slappet  mere  af,  kom  på  fold  og  fik  
meget  fred  og  ro.  
•   Der  var  striglekonkurrence  d.  24  februar  
•   Rideskolestævne  d.  3  marts  
•   Opsadlingskursus  d.  9  marts  
  
  
4.  Ny  hjemmeside,  v.  AC  
AC  er  gået  i  gang  med  at  flytte  tekst  over  fra  den  gamle  hjemmeside  den  til  nye.    
AC  er  færdig  den  18.  marts  med  at  lægge  alt  over,  så  hjemmesiden  er  færdig.  
Action:  AC  
  
5.  Generalforsamlingen  
På  grund  af  påsken  har  vi  valgt  at  lægge  generalforsamlingen  i  slutningen  af  april.  Det  bliver  derfor  
den  29.  eller  den  30  april.    

Vi  sender  info  ud  om  dette  i  midten  af  marts.  
Vi  vil  gerne  opfordre  medlemmer  til  at  stille  op  til  bestyrelsen.  Skriv  eller  ring  til  os,  hvis  I  vil  høre  
mere  om  arbejdet  i  bestyrelsen.  
Action:  AC  booker  hallen  etc.  Charlotte  indkalder  til  generalforsamlingen.  
  
6.  Status  på  byggeri  v.  Hanne/Mikkel  
Nabo  har  adviseret  om  at  han  sætter  hegn  op  på  mandag.  Det  er  bøvlet,  men  der  er  desværre  ikke  
noget  vi  kan  gøre  ved  det,  da  det  er  hans  grund.  Det  kommer  til  at  betyde  noget  for  
parkeringspladsen,  indkørselsvejene  etc.  Det  må  vi  se  på,  når  hegnet  er  færdigt.  
  
Gårdsplads  er  meget  hullet,  vi  skal  have  fyldt  asfalt  i.  Måske  skal  vi  afvente  med  dette  til  vi  ser,  
hvad  vi  har  behov  for,  når  naboen  er  færdig  med  hegnet.  
  
Vi  skal  ha’  undersøgt  om  vi  kan  blive  dispenseret  for  at  betale  vandafledningsafgift,  da  vi  har  et  
separat  system  for  vandkopperne.  Dette  hører  under  Michael.  
Action:    Michael  undersøger  med  kommunen  både  mht.  Nabosagen,  skellet,  brandvejen  og  
vandafledningsafgiften.  Hanne  undersøger  ang.  slutbeløbet  for  vandspiltovet  til  juli.  
  
7.  Personale  –  fortroligt  punkt  
  
8.  Nye  datoer  for  brugermøder  og  bestyrelsesmøder.  
20.  marts,  BM  
19.  april,  BM  
29.  el.  30.  april,  Generalforsaming  
  
Vi  synes,  det  var  ærgerligt,  at  vi  måtte  aflyse  brugermødet  grundet  ringe  tilmelding.  Derfor  har  vi  
besluttet,  at  vi  udsender  en  mail  til  medlemmerne  med  overskrifterne  angående  det  arbejde  
bestyrelsen  har  lavet  i  samarbejde  med  klubkonsulenten  her  i  efteråret.  Hvis  medlemmerne  
derefter  ønsker  et  brugermøde  indkalder  vi  til  dette.  
Action:  Charlotte  formulerer  et  skriv  ud  fra  vores  præsentation  og  vores  færdige  strategi  
  
9.Eventuelt  
Der  var  ikke  noget  under  eventuelt.  
  
Næste  møde  er  den  20.  marts.  
  

