Referat af bestyrelsesmøde den 16. august
Tilstede var
Mulle (formand)
Mikkel (næstformand)
Hanne
Charlotte (sekretær)
Mixi (kasserer)
Nina
Pernille
Agenda:
1. Valg af næstformand
2. Salg af Spir og Mr. Cool
3. Renovering - status
4. Økonomi
5. Er der basis for parts-heste/ponyer på Gek
6. Beskæring af træer ind til naboen
7. Trailere, walker
8. Personale
9. Opsætning af overvågningskameraer
10. Pris for undervisning - rabatordninger
11. Brugerundersøgelse
12. Rotunden
13. Mødet med kommunen
14. Forsikringer
15. Åbent hus på Gek den 26. August
16. Andet
REFERAT
1.   Valg af næstformand
Vi valgte at Mikkel er vores nye næstformand. Enstemmigt.
Vi mangler en kontaktperson fra bestyrelsen til Julie Lykke efter Kirsten. Derfor
besluttede vi, at Nina Kruse fremover vil være Julie Lykkes kontaktperson. Nina
Kruse vil tage et møde med Julie Lykke hurtigst muligt.
2.   Salg af Spir og Mr. Cool
Pris og betingelser
Vi har fået forespørgsel på, at nogen gerne vil købe hhv. Spir og Mr. Cool.
Pt står Spir halt på sommerfold og har ikke trives på Gek. Vi har en potentiel
køber, som er interesseret i Spir, hvis han bliver rengående. Vi har også en køber,

som gerne vil købe ham, selvom han er halt, og bare bruge ham som skovturshest,
hvis han bliver rengående igen. Så konklusionen er, at Spir ikke kommer tilbage
på Gek.
Mr. Cool fungerer derimod rigtig godt som elevhest på Gek, hvor han er meget
populær. Som udgangspunkt vil vi i bestyrelsen dog rigtig gerne have, at vores
rideskoleheste får mulighed for et nyt liv som privathest, hvis det kan lade sig
gøre. Men Mr. Cool er også en vigtig hest for os og skal erstattes af en anden
tilsvarende. Så prisen for Mr. Cool må også afspejles i, hvordan prisniveauet for
en tilsvarende hest er. Dette undersøger vi nu, og giver Birgit svar hurtigst muligt.
Vi håber således, at vi hurtigst muligt kan erstatte Spir og Mr. Cool med 2 nye
søde heste/ponyer.
3.   Renovering – status
Vi er i proces om, hvordan vi kan renovere stalden smartest, så vi ikke bruger
unødige penge og samtidig starter med den del, som er allermest vigtig for os og
de udfordringer vi har på Gek. Vi har talt med rådgivende ingeniører og fået lavet
en stor kloakundersøgelse i løbet af sommeren.
Vi har nu en omfattende kloakrapport, som vi skal bruge til vores renovering af
kloakker og gulve. Vi vil fortælle mere om de forskellige etaper i renoveringen til
vores brugermøde den 28. august klokken 17, hvor vi opfordrer alle medlemmer
til at komme og høre.
4.   Økonomi
Bokse, undervisningstimer, rideskole?
Vi har en sund økonomi. Vi har pt. bokse ledige, bokse vi regner med bliver fyldt
op i løbet af efteråret.
Økonomien for rideskole ser fin og konstant ud og er kommet op på niveau med
sidste år.
Niveauet for privatundervisning i dressur er konstant i forhold til sidste år,
privatundervisning for spring er faldet, hvilket skyldes, at mange af vores
springryttere er flyttet fra Gek.
5.   Er der basis for indkøb af partheste
Skal vi have partheste i stil med Tattersal?
I bestyrelsen synes vi, at der lige nu er et stort spring fra at gå på rideskolen til at
have egen pony/hest. Der er mange dygtige børn, som ønsker en part på
privathestene, men desværre ikke så mange privatheste, som har behov for en part.
Derfor vil vi nu høre om der blandt rideskolemedlemmerne kunne være interesse i
at vi på Gek får nogle ” Parts-ponyer”. Det bliver søde ponyer, som ikke skal gå i
rideskolen, men i stedet deles mellem tre elever, så hver får hesten to gange om
ugen.

Vi har ikke udtænkt alle detaljer, men det vil blive noget med, at Gek vil stå for
indkøb og nogle af de faste omkostninger. Pris for en part kunne være 2000 kr.
plus en obligatorisk enetime hos en af vores undervisere. Parterne skal både
godkendes af ridelæreren og have fuld forældreopbakning, og der udfærdiges
naturligvis en kontrakt.
Hvis dette forslag lyder som noget for jer, må I rigtig gerne skrive en mail til
bestyrelsen. (bestyrelsen@gek.dk) . Så vil vi se, om der er interesse nok til at
arbejde videre med ideen.
6.   Beskæring af træer på udendørs bane
Vores to naboer ud fra ridebanen vil gerne have, at vi beskærer træerne, så de får
mere lys. Kan vi finde en løsning?
Vi er i en god og konstruktiv dialog med naboerne, som indvilger i at betale 2/3 af
prisen, hvis vi betaler den sidste 1/3. Nina Kruse konsulterer en havefagmand,
som kommer med et oplæg, vi kan præsentere for naboerne. Vi er i tvivl om
lavere træer vil betyde mere støv på nabogrunden, men naboerne mener ikke, at
det vil gøre en forskel. Så vi skal blot sikre os, at vi ikke bliver bedt om at plante
nye træer, hvis det viser sig at støve mere. I samme moment undersøger vi om der
kan plantes fx kirsebærlaurbær mellem stammerne så vi får et tættere hegn fra
jorden og nogle meter op.
7.   Trailere
Kan vi have en walker i stedet for trailere på p-pladsen? Hvor vigtigt er det for
Gek at kunne tilbyde trailerparkering til pensionærerne?
Der var en diskussion om trailere og retten til, at de skulle stå på Gek’s
parkeringsplads. Trailerparkeringen er dog ikke bare at smide væk, da mange
pensionærer ellers ikke har et sted af stille dem og trailerne i øvrigt bruges ofte og
derfor er rare at have tæt på, og disse pensionærer er rigtig glade for at Gek har
samme mulighed for trailerparkering som andre rideklubber kan tilbyde.
Nina vil tage kontakt til travbanen om høre, om vi har mulighed for at få parkering
hos dem.
Vi undersøger hvor meget plads vi skal bruge til en walker, og om den i givet fald
på nogen måde kan stå på for-pladsen. Mixi tager kontakt til nogle forhandlere og
undersøger priser og forskellige modeller.
Vi ved at der er rigtig stor efterspørgsel efter en walker, da det giver øget
hestevelfærd og vil være med til at råde bod på vores begrænsede foldplads.
Vi har sandsynligvis ikke plads hvis vi ikke kan bruge en del af græsplænen på
nabogrunden ved badmintonhallen.
8.   Personale
Diskussion omkring ansættelsesprocedurer og -vilkår for vores faste stab.

Vi er glade for vores personale, men de færre pensionærer må betyde en
omfordeling af arbejdet for nogle grupper.
Vi diskuterede desuden, om vi skulle investere i hø-hække til rideskolehestene, så
de altid har noget at gumle på. På den måde skal vi ikke smide hø ud, som hestene
har trampet rundt i og vi kan måske spare lidt tid hos personalet, som skal rundt
med hø færre gange i løbet af dagen.
Desuden har der været betydelig udskiftning af lærere i rideskolen, hvilket har
været til stor frustration for eleverne der. For at sikre, at det er de rigtige, der
ansættes på Gek, vil vi indføre en ansættelsesprocedure, hvor en eller to fra
bestyrelsen sidder med til alle ansættelsessamtaler i fremtiden. Mixi vil sammen
med personalet udarbejde en sådan procedure.
Vi mangler lige nu en underviser i rideskolen, men heldigvis har Casper ledig
kapacitet og vil gerne undervise der. Så derfor vil der blive ændret på
bemandingen af hold og dage på det grundlag. Når Casper har lagt puslespillet, vil
han vende tilbage og derefter sende en meddelelse ud til alle rideskoleelever. Det
kommer til at ske i løbet af næste uge.
9.   Opsætning af overvågningskameraer
Hvad er status
Vi har fået et tilbud på videoovervågning, som er mere enkelt og billigt end de to
foregående tilbud.
Tilbuddet lyder på 4 gode kameraer, øjne som kan zoome ind og et stort område.
Prisen er for kameraerne med boks (som kan stå på kontoret) og følges via
computer eller telefon. De optager 5 dage og sletter derefter automatisk. Pris 8000
kr. for øjnene plus ledninger. Firmaet vil komme ned og undersøge, hvor
ledningerne evt. kan placeres. Nina Kruse vil undersøge, om han også kan kigge
på muligheder for installering brandalarm.
10.  Pris for undervisning - rabat
Fungerer rabatordningen for privatundervisning som den skal? Hvorfor kan
rideskoleelever ikke få rabat, hvis de får flere timer?
Efter forespørgsel om hvorfor rideskolen ikke får rabatter, når privatrytterne får,
har vi haft en stor diskussion om dette.
Vi synes både, at vi gerne vil honorere de elever, som lægger mange penge på
undervisning, men det skal også være fair for alle. Og derfor synes vi ikke, at den
rabatordning vi kører med i dag er optimal.
Vi vil dog gerne lave nogle beregninger på det, før vi ændrer ordningen. Så vi vil
før næste møde forsøge at forberede nogle alternativer, så vi har et reelt grundlag
at træffe beslutning på.
11.  Brugerundersøgelser

Resultater af tilfredsheden og forslag fra pensionærer.
Vi har fået resultatet af vores undersøgelse, og det ser rigtig pænt ud. Vi er super
glade for så mange besvarelse og alle de gode forslag til forbedringer. Vi vil
gennemgå, hvad vi skal tage fat på først, og derefter gennemgå dette sammen med
personalet. Derudover vil vi opfordre alle pensionærer til at selv at tage initiativer
til fx sociale aktiviteter og andet hyggeligt, vi kan lave sammen i klubben.
12.  Rotunden,
Status
Håndværkerne og maleren har været i gang med et stort og omfattende arbejde for
at renovere rotunden. Der har været lavet nogle løsninger tidligere, som har dels
har sat os i den situation vi er i dag, hvor vandet løber ind og dels har gjort det
sværere at restaurere rigtigt. Vi har dog fundet en løsning, så vi har fået os tilbage
til den oprindelige konstruktion.
Vi skal desuden ha’ set på selve træbarrieren rundt om rotunden, da den nemt kan
huse rotter. Og derudover skal vi finde en løsning på, hvor en slidske og en
handicap-lift kan blive placeret.
13.  Mødet med kommunen
Desværre aflyste Hans Toft det møde vi havde med vores to kontaktpersoner
i kommunen i tirsdags.
14.  Forsikringer
Status
Pernille har taget kontakt til vores forsikringsmand og fået tilsendt papirer til en
ansvarsforsikring. Vi har nu udfyldt disse og Pernille vil således sørge for at den
bliver tegnet hurtigst muligt.
15.  Åbent hus arrangement den 26.
Tovholder, planer, hvad skal vi?
DRF fylder 100 år og i den forbindelse er der Åbent Rideklub-arrangementer i
mange rideskoler rundt omkring i landet.
Det vil vi også gerne have her, hvorfor vi i samarbejde med personalet vil lave
Åbent Hus fra 10-14.
* Vi vil her sætte borde op med kaffe, saftevand og kage. Der er kagesedler i både
rideskolen og ved rotunden. I må rigtig gerne skrive jer på.
* Vi skal fremvise vores elevheste på den bedste måde, så de skal være fine.
* Vi vil sætte borde frem, hvor medlemmer kan sælge deres brugte rideudstyr. Så
hvis du har renvasket ridetøj eller andet liggende, som dit barn ikke bruger mere,
så kom og sælge det på lørdag.
* Vi skal lave nye navneskilte til alle elevheste med billeder og beskrivelser af
hestene og deres specielle egenskaber.

* Der vil være en konkurrence, hvor præmien er en enetime.
Nina og Charlotte vil i samarbejde med personalet få arrangeret dette. Vi har brug
for alle de private ponypiger til arrangementet, og vi opfordrer alle i rideskolen
om at hjælpe til og sørge for, at vi kan fremvise en hyggelig rideklub til de
besøgende.
16.  Andet
Championat
Bestyrelsen har besluttet at kun de stævner, hvor rytteren starter for Gek, tæller
med i Gek championatet.
Ridehuskort
Der har været en forespørgsel, om vi sælger ridehuskort. Og det gør vi desværre
ikke. Dog er det muligt, at udefra kommende kan booke undervisning hos en af
vores undervisere, og så betaler de kun for undervisningen plus 50 kr. for brug af
ridehuset.
Trimning af græsfold
Vi har fået pålagt at trimme græsset under hegnet i Bernstorffsparken af hensyn til
strømmen. Det vil tage 3-4 timer á 430 kr. Bestyrelsen besluttede at sætte dette i
gang.
Forplejning til bestyrelsesmøder
Vi besluttede, at det ikke skal være en udgift for os at lave frivilligt arbejde,
hvorfor den, som afholder mødet vil få refunderet udlæg til sandwich etc.
Anciennitetslister
Vi besluttede, at anciennitetslisterne for hhv. bokse, vinduesbokse og
trailerparkering skal lægges ud på hjemmesiden. Nina beder Julie C om at gøre
det.

