Referat  af  bestyrelsesmøde  onsdag  den  10.  april  2018  
  
Deltagere:  
Mulle  Gregorius  
Mikkel  T.  Madsen  
Hanne  Friberg  
Karina  Christoffersen  
Ann-‐Cristin  Tømmerbakken  
Charlotte  Skousen  
Michael  Weisbjerg  til  første  del  af  mødet  
  
Fraværende:  
Michala  Troels  Smith  
  
Agenda  
1.   Aktionpunkter  fra  sidste  BM  
2.   Præsentation  af  hjemmeside,  v.  AC  
3.   Økonom  v.  Karina  
-‐  regnskab  2018  
  -‐  budget  2019  
-‐  Fremtidige  økonomimøder  
4.   Generalforsamling  
5.   Regler  for  ridning  i  ridehus  etc.  
6.   Foldordning  
7.   Rideskole  i  ferieperioderne  
8.   Eventuelt  
-‐   Forslag  om  sommeråbent  plus  weekend-‐fold  
Personalepolitik  
-‐   Sammensætningen  af  pensionærer  
-‐   tilfredshedsundersøgelse  til  pensionærerne  v.  AC  og  Charlotte  
  
  
1.   Actionpunkter  fra  sidste  møde  
Vi  gennemgik  actionpunkter  fra  sidste  møde.  Det  oprindelig  planlagte  bestyrelsesmøde  blev    
aflyst.  Der  er  taget  aktion  på  de  fleste  punkter  fra  sidste  møde.  Hjemmesiden  er  fortsat  ikke  
færdig,  men  Ann-‐Cristin  arbejder  på  den.  
  
2.   Hjemmesiden  
Ann-‐Cristin  arbejder  på  fuld  drøn  på  at  lave  en  ny  hjemmeside  til  GEK.  Vi  har  en  masse  fine  
billeder  af  stalden,  som  vi  kan  bruge.  Vi  vil  gerne  have  en  hjemmeside,  som  fremstår  mere  
moderne  og  indbydende.  Ann-‐  Cristin  præsenterer  hjemmesiden  til  alle  medlemmer  efter  
påske.  Hvis  der  sidder  nogen  forældre,  som  er  en  ørn  til  hjemmesider,  så  hører  vi  meget  gerne  
fra  jer,  da  vi  godt  kan  bruge  hjælp  i  forhold  til  næste  step.  
Action:  Ann-‐Cristin  får  hjemmesiden  færdig  til  præsentation  
  

3.   Økonomi,  regnskab  og  budget  
Vi  kommer  ud  med  et  underskud  for  2018,  hvilket  er  forventeligt  i  et  år,  hvor  GEK  har  været  
lavt  belagt  og  haft  lang  sommerferielukket.  Vi  gennemgik  budgettet  for  2019  og  justerede  det  i  
forhold  til  de  nyeste  tal  og  vores  forventninger  for  året.  
Vi  aftalte  at  vi  afholder  BM  med  fokus  på  økonomi  hver  3.  måned.  
Action:  Karina  reviderer  budgettet  med  de  nye  tal  og  sender  ud  til  os  andre  
  
4.   Generalforsamlingen  
Vi  har  fået  nogle  forslag  til  generalforsamlingen  den  29.4  som  vi  sender  ud  sammen  med  
agendaen.  
Her  vil  også  fremgå  hvem  som  genopstiller  og  hvem  som  har  meldt  sig  som  kandidat.    
I  starten  af  generalforsamlingen  uddeles  pokaler  til  alle  klubmester-‐  og  championatvinderne.  
Derfor  skal  disse  ryttere  naturligvis  være  med  til  mødet,  men  må  gerne  forlade  mødet  efter  
dette  punkt.  
Husk  at  meld  jer  til  generalforsamlingen,  inde  på  eventen  på  hjemmesiden.  
Action:  Charlotte  skriver  ud  
  
5.   Regler  for  ridehus  og  ridning  
Vi  har  fået  en  del  klager  og  frustrationer  over  kaos  i  ridehuset,  når  der  rides.  At  rytterne  ikke  
følger  de  helt  almindelige  rideregler,  og  at  de  små  uerfarne  ponyryttere  ikke  kan  tage  hensyn  
til  hesterytterne.  Og  hesterytterne  ikke  holder  nok  afstand  til  ponyrytterne.    
Det  er  også  tilbagemeldingen  fra  vores  to  ridelærere.  Vores  rideforhold  gør,  at  der  hurtigt  kan  
udvikle  sig  farlige  situationer,  hvis  rytteren  ikke  er  erfaren  nok  og  både  kan  styre  sin  hest  og  
orientere  sig  i  ridehuset  mod  andres  ridning  samtidig.    
Vi  aftalte  at  holde  et  brugermøde  efter  generalforsamlingen,  hvor  vi  repeterer  reglerne  og  
forklarer,  hvorfor  reglerne  er  som  de  er.  
Action:  Charlotte  skriver  ud  
  
  
6.   Foldordning  
Vi  har  en  del  regler  omkring  foldordningen,  men  oplever,  at  reglerne  bliver  bøjet  for  meget  af  
en  del  af  pensionærerne.  
Pensionærer  skriver  sig  på  fold  aftenen  før  og  ikke  om  morgenen.  Pensionærer  visker  
hinandens  foldtider  ud.  Pensionærer  visker  sin  egen  foldtid  ud  efter  den  er  brugt,  så  hesten  
kan  komme  ud  igen.  Pensionærer  sætter  sin  hest  ud  med  flere  foldmakkere,  ofte  uden  at  
skrive  dem  på  tavlen.  Osv.  osv.  
Det  er  ærgerligt,  og  vi  kan  konstatere,  at  det  er  blevet  værre  efter  vi  åbnede  op  for  muligheden  
for  ,at  der  kunne  stå  1  hest  på  storfolden,  hvis  der  ikke  var  2  heste,  som  skulle  bruge  tiden.  
Vi  har  derfor  besluttet,  at  vi  nu  går  tilbage  til  reglen  om  at  der  skal  være  mindst  2  heste  på  
storfolden.  Det  fungerede  trods  alt  bedre.  
Vi  har  stadig  en  fold  i  parken,  som  kan  bruges  af  alle,  som  kan  trække  deres  hest  derned,  og  
heldigvis  åbner  græsfoldene  snart,  hvor  8  heste  kan  stå  sammen,  hvilket  letter  trykket  på  vores  
hjemmefolde.  
I  forhold  til  græsfoldene  laver  vi  en  kombi  af  vallek-‐  og  hoppefold  med  mulighed  for  at  sætte  
færre  end  8  heste  ud  i  en  kortere  periode  om  aftenen  og  i  weekenden.  

Vi  er  dog  klar  over,  at  vi  stadig  får  en  udfordring  mht.  fordeling  af  eftermiddagsfoldtiderne  til  
efteråret  og  vil  derfor  se,  om  vi  kan  løse  dette  ved  en  god  fold-‐app.  SuperSaas.dk  har  et  
system,  som  kan  virke  for  os.  Den  skal  fungere  som  en  almindelig  booking  app,  hvor  vores  
foldregler  kan  indgå.  Hvis  nogen  medlemmer  kan  byde  ind  med  ekspertviden  i  forbindelse  med  
dette,  så  må  I  rigtig  gerne  sende  en  mail  til  bestyrelsen@gek.dk      
Action:  Mulle  og  Mikkel  går  videre  med  dette  

  
7.   Rideskole  i  ferieperioderne  
Rideskolen  har  valgt  at  holde  lukket  i  vinter  og  efterårsferien.  Det  gør,  at  der  er  2  færre  
undervisningsgange  om  året.    
Dette  valg  er  truffet  fordi  vi  ønsker  at  værne  om  vores  heste,  og  give  dem  mulighed  for  at  få  
lidt  restitueringstid  og  ro.    
Udover  dette  har  vi  mulighed  for  at  tilbyde  enetimer  til  en  bredere  skare,  hvilket  er  et  stort  
ønske  fra  flere  ryttere  i  rideskolen.    
Enetimerne  bliver  nøje  fordelt  på  de  egnede  heste,  så  de  stadig  oplever  at  få  fri.  Timerne  bliver  
lagt  om  formiddagen/middagen  hvor  stalden  er  lukket  for  andre  end  de  ryttere,  som  skal  have  
enetime.  Det  betyder,  at  hestene  om  eftermiddagen  og  aften  får  helt  ro.  Stalden  bliver  lukket  
helt  ned  og  der  er  ingen  larm  i  de  7  timer,  som  der  normalt  er.    
Effekten  af,  at  vores  rideskoleheste  nu  er  begyndt  at  få  mere  fri  og  mere  ro  er,  at  vi  nu  har  
heste,  som  trives  bedre  og  er  blevet  gladere  og  roligere,  hvilket  også  kommer  eleverne  til  
gode.  
  
  
8.   Eventuelt  
  
•   Forslag  om  sommeråbent  plus  weekend-‐fold  
Sommeråbent  
Der  er  stillet  forslag  om  at  vi  i  fremtiden  ikke  lukker  ned  i  juli  måned,  som  vi  plejer.    
Vores  rideskoleheste  kommer  på  sommergræs  i  juli  måned,  og  vi  synes  det  giver  mening  at  
også  pensionærhestene  kommer  på  sommerferie.  Juli  måned  bliver  brugt  til  at  afvikle  ferie  
hos  personalet,  så  de  er  klar  til  at  passe  hestene,  når  stalden  er  fuld  igen.  Derudover  bliver  
tiden  brugt  på  renovering  og  rengøring  af  hele  stalden.  
GEK  er  et  dejligt  sted,  men  vi  oplever,  at  hestene  bliver  glade  af  at  komme  på  landet  og  
derfor  har  brug  for  dette  afbræk  som  by-‐hest.  Og  vi  vil  ikke  have,  at  der  skal  stå  heste  i  
stalden,  når  den  bliver  spulet  og  håndværkere  går  i  gang.  I  år  skal  gulvet  i  vandspiltovet  for  
eksempel  bores  op,  hvilket  kommer  til  at  give  en  heftig  larm.  
Forslaget  blev  derfor  afvist.  
Weekend-‐foldordning  
En  pensionær  ønsker  en  weekend-‐foldordning,  så  man  ikke  er  forpligtet  til  at  bruge  så  
mange  timer  på  GEK  i  weekenden,  hvis  man  skulle  være  forhindret  af  forskellige  årsager.  
En  weekend  foldordning  vil  blive  en  dyr  affære  og  samtidig  har  weekend-‐teamet  i  forvejen  
rigelig  opgaver.  Vi  har  tidligere  regnet  på  både  weekend-‐mugning  og  weekend-‐foldordning,  
men  det  kan  desværre  ikke  lade  sig  gøre.  Desuden  er  der  mange  pensionærer,  som  gerne  
selv  vil  passe  deres  heste  i  weekenden.  En  fold-‐app  vil  kunne  løse  delen  med  at  skrive  sig  
på  foldtid,  og  så  har  man  jo  lov  til  at  hjælpe  hinanden  med  at  sætte  ud.  Kort  sagt,  så  passer  

  

GEK  bedst  til  pensionærer,  som  kan  komme  hver  dag  og  sørge  for,  at  deres  hest  får  luft  og  
bliver  rørt.  
•   Personalepolitik  
Vi  blev  enige  om  at  personalet  fortjener  noget  påskechokolade.  Katrine  køber  til  
ridelærerne  og  Michael  til  staldpersonalet.  Mulle  køber  til  Katrine  og  Michael.  
  
•   Sammensætningen  af  pensionærer  
I  GEK’s  vision,  målsætning  og  på  hjemmesiden  fremgår  det  blandt  andet,  at  ledelsen  skal  
godkende  alle  pensionærer  for  at  tilstræbe,  at  GEK  får  pensionærer  som  passer  ind  hos  
GEK,  vores  kultur  og  vores  faciliteter  generelt.    
Vi  tilstræber  en  diversitet  og  vil  derfor  gerne  have  en  god  fordeling  af  dressur-‐  og  
springryttere,  af  pony-‐  og  hesteryttere.  Vi  vil  gerne  både  have  ryttere  på  vej  op,  og  ryttere,  
som  andre  kan  lære  af  og  som  også  kan  repræsentere  klubben  udadtil.  Vi  vægter  sikkerhed  
for  alle  vores  ryttere  højt,  så  dette  er  også  med  i  overvejelserne,  når  vi  tager  nye  
pensionærer  ind.  
Derudover  naturligvis  om  pensionærer  bidrager  til  fælleskabet  i  klubben  på  en  positiv  
måde.  
GEK  tilbyder  rigtig  gode  faciliteter  til  heste  og  ryttere  og  ligger  centralt  nær  København.  Og  
vi  har  derfor  intet  problem  med  at  tiltrække  pensionærer.    
Men  vi  sørger  for,  at  de  pensionærer,  som  allerede  er  her,  ikke  skal  opleve  en  forringelse  i  
foldforhold  og  adgang  til  ridehus  og  undervisere,  ved  tilgangen  af  nye  pensionærer.  
  
•   Tilfredshedsundersøgelse  til  pensionærerne  v.  AC  og  Charlotte  
Vi  nåede  ikke  dette  punkt.  

