Referat bestyrelsesmøde den 25. oktober kl. 18
Tilstede var
Mulle (formand)
Mikkel (næstformand)
Mixi (kasserer)
Charlotte (sekretær)
Pernille
Hanne
Nina
Bente Thomsen, klubkonsulent hos DRF
Aase-Line Dahle var med på mødet til at fortælle og diskutere første punkt, økonomi.
Agenda:
1.   Økonomi – status
2.   Renovering af GEK
Status
3.   Caspers opsigelse – hvordan løser vi dette
Hvilken profil skal erstatte Casper
4.   Positionering af GEK
Hvilke muligheder har vi? Hvilken retning skal vi? Hvordan løfter vi GEK?
Hvilke pensionærer vil vi tiltrække? Og kan vi tiltrække?
5.   Bestyrelsens ansvar vs. ledelsens
Forstår medlemmerne hvem som har ansvar for hvad?
6.   Partshest
Status?
7.   Rideskoleudvalg
Hurtig status
8.   Møde med Juniorudvalget
Gennemgang. Ved Charlotte
9.   Eventuelt
REFERAT
1.   Økonomi – status
Aase-Line gennemgik vores økonomi og den ser ok ud. Vi har haft store udgifter
de sidste måneder med reparation/maling af rotunden, sikring af boksdørene på
rideskolegangen og kloakundersøgelsen. Men vores administrationsomkostninger
er lavere. Privatundervisningen er lavere end sidste år, hvilket skyldes færre
pensionærer, men vi har nedbragt lønomkostningerne og vores kontobeløb er på
samme niveau med sidste år samme tid.

Der er dog stadig ting vi ikke forstår i forhold til tidligere års regninger og
betalinger og vi bliver derfor nødt til at tage kontakt til både vores revisionsfirma
og tidligere kasserer John Mikkelsen.
Action: Aase-Line kontakter revisionsfirmaet og Mulle sender John en mail med
de spørgsmål vi skal have besvaret.
2.   Renovering af GEK
Vi har sendt mail med projektskitse til kommunen og til fonden. Og har også
sendt den til alle medlemmer, da vi ønsker gennemsigtighed og gerne vil vise,
hvor langt vi er i processen og hvad der ligger i den renovering vi står overfor.
Kommunen er positive ift. at mødes, så vi kan gennemgå planerne med dem.
Fonden har ikke vendt tilbage angående mødedatoer.
Action: Mulle afventer svar fra Thomas Levin.
3.   Caspers opsigelse – hvad gør vi nu?
Vi skal finde en erstatning for Casper. Hans arbejdsopgaver indenfor
privatundervisning, rideskoleundervisning og ledelsesansvar skal erstattes.
Lige nu søger vi efter en eller flere dygtige undervisere til rideskolen, og vi vil
gerne have et dygtigt vikarkorps også, så vi ikke er sårbare ved sygdom.
Heldigvis har vi allerede fået flere interessante ansøgere, så vi tager samtalerne
løbende.
Vi vil også søge en berider, som kan overtage Caspers privatelever og samtidig
kunne fungere som en ledende instruktør. Vi vil gerne have en person med
visioner og ideer og som kan tænke strategisk og samtidig tager action. Vi er ved
at forberede sådan en stillingsannonce.
Action: Charlotte laver et forslag
4.   Positionering af GEK
Vi havde en diskussion om hvad der skal være vores styrker på GEK, og hvor vi
kan udvikle os og hvad vi skal sælge os på både overfor rideskoleelever og
pensionærer. Det kom der en masse gode forslag ud af og det vil vi skrive ned, så
vi kan blive enige om et fælles mål at arbejde ud fra. Der var bred enighed om at
GEK skulle være det sted, hvor hestene blev passet allerbedst, samt det sted som
yder den bedste service til kunderne. Dette gælder både rideskolen, som skal have
god undervisning og udviklingsmuligheder, men også pensionærer, som skal være
stolte af at vælge at have sin hest på GEK. Vores positionering og målsætning vil
også have afgørende rolle for hvilken profil vi skal finde til at erstatte Casper.
Action: Pernille laver et forslag på et manifest og sender til Charlotte
5.   Bestyrelsens ansvar vs. ledelsens
Vi i bestyrelsen bruger utrolig meget tid på GEK. Der er så mange

arbejdsopgaver, at flere af os bruger hvad der både svarer til både halvtidsjob og
fuldtidsjob på GEK-opgaver. Vi gør det gratis, og vi gør det fordi vi elsker GEK.
Vi er en samling af mødre og fædre, pensionærer, rideskoleelever og tidligere
pensionærer, og vi synes I skal vide, at vi virkelig knokler for jer medlemmer.
Derfor beder vi jer om at henvende jer til os i en pæn tone uanset om det er over
mail, Facebook eller direkte. Vi svarer altid gerne på spørgsmål, hører på gode
forslag og ideer, og vi tilstræber at vi svarer hurtigt.
Men på GEK er der ledende medarbejdere, som får løn for deres arbejde, og
derfor er det deres opgave at køre den daglige drift af stedet.
6.   Partspony
Vi har fået den første partshest, og vi har haft nogle udfordringer ved at starte
projektet op. Men nu skulle det køre fra 1. november, hvor søde Cantona får sine 3
parter.
Action: Charlotte tager fat i de udvalgte familier og får det praktiske i stand til
opstarten.
7.   Møde i rideskoleudvalget
På onsdag den 1. november kl.17 er der møde i rideskoleudvalget. Er du
interesseret i at være med i udvalget skal du kontakte Pernille Boye.
8.   Møde med Juniorudvalget
Følgende mødte op til mødet:
Charlotte, Beatrice, Mille, Anna, Anemone, Coco og Magdalene
Vi havde på vores juniormøde følgende punkter:
1.   Ridevest og regler for det
2.   Ren staldgang-kampagne
3.   Hvordan får vi det endnu bedre socialt
4.   Hygge på tværs af rideskole/privat-delen
5.   Andet
Ridevest og regler for det
Vi diskuterede om der skulle være en aldersgrænse, og vi blev enige om at der i
stedet skulle laves en blød formulering. Den skulle hedde:
Vi henstiller til at alle på GEK rider med vest. Det gælder især i rideskolen, hvor
rytterne jo ikke kender hestene så godt. Og da heste er flugtdyr, kan man ikke stole på
selv den roligste hest. Så en sikkerhedsvest er en rigtig god investering. Og sikkerhed
er sejt.
GEK vil rigtig gerne have, at alle privatryttere rider med vest, indtil de er blevet

fortrolige med deres pony/hest, og træneren mener det er forsvarligt uden vest. Dog
ser vi helst at alle børn under 11 år bærer vest. Men det er naturligvis altid
forældrenes ansvar og derved også deres beslutning. Dog er der ingen under 18 år,
som må springe uden vest.
Vi henstiller også til, at man rider med vest i skoven og rundt om parken, da ingen
kan garantere, at hesten ikke pludselig blive bange og reagerer på trafik og andre,
for hesten, farlige eller mystiske ting.
Ren staldgang-kampagne
Det går ikke så godt for vores Ren staldgang-kampagne, men vi besluttede at give
den et skud mere indtil jul. Vi skal ha’ fundet første vinder, og det hold er med til at
vælge næste vinder sammen med Lukaz. Pigerne mente vi skulle hoste op med bedre
præmier end en guldkost! Så vi vil se om vi kan levere nogle godbidder eller
gulerødder til vinderholdet.
Desuden synes vi godt, at vi kan opfordre til at feje op efter sig alle steder i stalden.
Også i rideskolen. Der er ikke blevet lavet en video om hvordan man fejer eller fejer
op efter sin hests klatter. Og det vil vi gerne ha’ på en lidt sjov måde. Beatrice fra
rideskolen er god til at klippe videoer, så hun vil gerne prøve at lave nogle lidt
sjove/ironiske videoer, hvor hun viser hvordan man fejer.
Hvordan får vi det endnu bedre socialt?
Vi vil rigtig gerne sætte det sociale på GEK højt. Og spurgte derfor ind til hvad som
pigerne synes var hyggeligt.
Rideskolen synes det er hyggeligt med en striglekonkurrence, og synes i øvrigt også
det er lang tid siden, at der har været opsadlingskurser til de nye ryttere.
De synes også det kunne være sjovt at lære, hvordan man fletter hesten til et stævne og synes det kunne være hyggeligt, hvis nogle at privatrytterne havde lyst til at vise
dem det til et lille kursus. Måske kunne der laves sådan et lille kursus før
rideskolestævnet?
Privatpigerne synes godt, at der kan arrangeres flere skovture. Men også Luciaarrangement og fastelavn, som vi havde sidste år.
Hygge på tværs af rideskole/privat
Pigerne foreslår overnatning med mad, hygge og rundbold og leg i ridehuset.
Både rideskolepigerne og de andre piger synes det kunne være hyggeligt.
Også gerne flere pizzaaftener. Der er allerede ofte pizzaaften om fredagen. Men det
må gerne meldes ud på Facebook, så folk kan se det.
Pigerne fra rideskolen synes ofte, der er svært for dem at vurdere, om de også er
velkomne til arrangementerne. Og vi skal derfor blive bedre til at skrive i opslag, at
vi gerne vil have rideskolen med.

Generelt skal vi blive bedre til at sørge for, at der bliver en større sammenhæng
mellem rideskolen og privatdelen.
Mille, Beatrice og Anna, som ofte er på GEK – også i weekenden - vil alle gerne
hjælpe med at passe privathestene, men synes det er lidt svært at se, om der er nogen
der kunne have behov for deres hjælp. Pigerne vil derfor sætte nogle sedler op ved
rotunden med deres navn, alder og telefonnummer, så I kan kontakte dem. Og så vil
de komme lidt mere nede i privatdelen, så I kan lære dem at kende.
Og der kan være andre rideskoleelever, som også gerne vil lære flere at kende. Alle
er velkomne i privatstalden og vi vil opfordre til, at privatpigerne også kommer ned i
rideskoleafdelingen jævnligt og i øvrigt inkluderer rideskoleeleverne.
På den måde lærer man endnu flere at kende og vi kan opbygge et endnu større
socialt fællesskab på GEK.
I den forbindelse gør vi opmærksom på at ALLE er velkomne til fællesspisning om
onsdagen i logen fra kl.18.
Og vi snart vil holde fælles jule-klippe-klistre-banko for alle medlemmer.
Andet
•   Der blev spurgt fra rideskolen, om der var lys på ridebanen. Det er der. Og det kan
tændes lige inden for døren.
•   Vi vil tage fat i politiet, som kan komme og fortælle os om reglerne for at ride i
mørke - vi håber alle vil støtte op om det initiativ, som faktisk kommer fra Kirsten
- og møde op og høre på det. Dato kommer ud snarest.
9.   Eventuelt
•   Husk, at der er dressurkursus i det store ridehus den 11-12. november, så mens
det står på, er der lukket for andre. Der bliver lagt tidsplan ud på FB og op på
tavlen.
•   Der er rideskolestævne den 18.11 Husk at melde jer til. Vi får også brug for
masser af hjælpende hænder.
	
  

