GEK Bestyrelsesmøde den 13. dec. kl. 18.30
Deltagere:
Susanne Biltoft - formand
John Mikkelsen – kassér
Anne Marie With - sekretær
Tina Jensen - næstformand
Birgit Winkel
Mixi Troels-Smith
Hanne Friberg
Kirsten Bjørklund
Evt fraværende:
Mødet foregår hos Anne, næste møde den 24. Jan 2017 kl. 18.30 i Logen
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
2.Opfølgning fra sidst:
Konfidentielt
3. Renovering
- Møde med rådgivere vedrørende kontrakter, ansvar etc /v. Tina, Hanne, John og Susanne
- Møde med ejere vedrørende ombygning og finansiering / v. John og Susanne
- Møde med borgmesteren etc. den 21. december /v. John og Susanne
- Konklusion og planlægning af orientering af medlemmer/brugermøde
4. Ansøgning af Fonde
- Strategi herfra /v. Hanne og John
5. Økonomi /v. John
- Regnskab og budgetopfølgning
6. Stald og medarbejdere
- to timers plads i lille ridehus hver weekend - til spring, dressur fra jord mv. /v. Hanne og Susanne
- Springdressur v. Melanie /v. Mixie
7. Nye sikkerhedsregler godkendes/kommenteres
8. Rygepolitik på GEK

9. Ridesti i Bernstorffsparken og adgang til parken via Tagestorp? /v. Hanne
10. Renovering og vedligeholdelse af vores græsfolde /v. Hanne
11. Nyt til GEK-nyt /v. Mixie og alle
12. Renovering og vedligeholdelse af vores græsfolde /v. Hanne
13. Eventuelt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Godkendelse af referat: Referat godkendt
2. Opfølgning fra sidst.
Konfidentielt
3. Renovering
Grundet usikkerhed omkring økonomi i projektet imødeser vi en forsinkelse. Start for renovering forventes i
2018.
Der er møde den 21/12 med kommunen og ejer fonden.
Der skal ses på, om følgende skal ordnes, mens den store renovering afventer: kloak, reparation af tag,
ridebane og øvrige nødvendige skader. Hanne tager kontakt til Julie og en muremester, der kan se på diverse
opgaver.
På brugermødes den 20/12 meldes det ud at GEK lukker i juli måned – blandt andet for klare diverse
reparationer, der ikke kan ordnes, mens hestene er hjemme.
4. Ansøgning af Fonde (se punkt 3)
5. Økonomi
Vi følger det fastlagte budget.
Der er afsat midler til reparationsprojekter.
6. Stald & medarbejdere
Hanne og Julie T undersøger et alternativ til vores gamle traktor.
Anne kan rapportere at det går godt i stalden, god stemning og holdånd bl.a. i forbindelse med vagter hen
over julen.
Julie C kan evt. tage nogle flere administrative opgaver – f.eks. Heste og Ponyer profiler i Rideskolen.
Julie T. kan sætte gang i indkøb og udskiftning af diverse ure – stort irritationsmoment at de går forkert.
Stacies skal høres, om der er mulighed for at afholde aktiv ferie i efterårsferien, vinterferien og Påske i forhold
til ikke at slide for meget på ponyerne.
Casper har taget fat i forældre, der havde klaget. Casper tager en snak med alle de nye ridelærer. Der følges
mere op på de nye ridelærer, så de får mere feedback og vejledning omkring håndtering af diverse situationer
på rideskolen. Rideskoleanalysen sættes i gang efter nytår og resultaterne anvendes blandt andet til træning
og opfølgning. Julie høres om hun på en humoristisk måde kan lave et skilt/reglement for forældre om god
opførelse, når deres børn får undervisning.
Der skal afsættes penge til at ridelærerne kan afholde et møde en gang i mellem, hvor de kan sparre og vende
deres oplevelser og erfaringer fra undervisningen.

Springdressur – Mixi følger op og vender tilbage på kommende møde.
7. Sikkerhedsreglerne (inkl. punkt 8 Rygepolitik på GEK)
De nye regler meldes ud på kommende brugermøde.
Rygning må alene foregå ved bænke ved sygefolden. Reglerne skal meldes ud – så alle er opmærksomme på
dem.
Det skal skrives ind og meldes ud, at man altid tages hensyn til hinanden og vises fleksibilitet i ridehusene.
Følgende er gældende:
Uden for undervisning og med op til 4 ryttere må man arbejde med sin hest fra jorden i det store Ridehus, hvis
det ikke er til gene for de andre ridende ryttere. Det lille Ridehus kan anvendes lørdag mellem kl 16-19 af
pensionærer eller efter aftale med ridelærerne. Det store Ridehus kan anvendes af rideskolen ifølge aftale
med ridende pensionærer, eller når det ikke anvendes af pensionærer på det pågældende tidspunkt.
Der skal skrives ind:
At der skal tages hensyn til dem, der får undervisning
At man rider venstre mod venstre
At man aftaler med øvrige ryttere om, hvor man skridter og at man skridter en og en.
Afsnit 2 punkt 11: Du må kun føre én hest til og fra fold udenfor GEK’s område;
Afsnit 2 punkt 3: Brug altid træktov med hingstekæde alternativt trense.
Følgende 2 punkter skal fjerne el modificeres – således at man ved tvivl kan spørge en ridelærer,
Du skal have taget ryttermærke 3 eller have tilsvarende viden for at trække heste til og fra fold
Du skal have taget ryttermærke 3 eller have tilsvarende viden for at kunne deltage i "fri ridning" uden
underviser,
8. Rygepolitik på GEK (Se punkt 7)
9. Ridesti i Bernstorffsparken og adgang til parken via Tagestorp
Susanne følger op på punktet og muligheden for ekstra folde
10. Renovering og vedligeholdelse af vores græsfolde
Hanne har lavet et oplæg. Sundhedstilstanden på græsfolde tages op til foråret og Hanne tager fat i Julie vedr.
11. Nyt til GEK-nyt?
GEK-nyt kommer på den nye hjemmeside og kan fjernes fra agendaen fremafrettet
12. Eventuelt
Brand alarmer – I det nye år holdes møde med Dansk Brandteknik mhp tilbud på brandalarmer.
Mixi har deltaget i distriktsmøde. Der skal være repræsentantskabsmøde for hele landet, hvor der skal
stemmes om en ny klubstruktur/kontingentstruktur. Det er vigtigt at GEK sender mindst 2 repræsentanter til
mødet i april.
På kommende bestyrelsesmøde aftales mødedatoer for de kommende måneder!
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