GEK Bestyrelsesmøde den 21. marts 2017 kl. 18.30 hos John
Deltagere:
Susanne Biltoft - formand
John Mikkelsen – kassér
Anne Marie With - sekretær
Tina Jensen - næstformand
Mixi Troels-Smith
Birgit Winkel
Kirsten Bjørklund
Fraværende:
Hanne Friberg
Tina Jensen
Fremtidige planlagte møder:

27. april 2017 Generalforsamling kl. 19, formøde for bestyrelsen, kl. 18-19
9. maj 2017 –kl. 18.30 Kirsten vært
19. juni 2017 –kl. 18.30 Ledig

Dagsorden:
1. Julie L og Julie C argumenterer for ønskede investeringer - herunder ny traktor - og besvarer spørgsmål.
- Oplæg fremsendes
2. Beslutninger om investeringer jvf. punkt 1. 3. Godkendelse af referat - og opfølgning på aktiviteter/opgaver.
4. Renovering
5. Ansøgning af Fonde
- Store fonde /v. John
- Ansøgning til mindre projekter og fonde /v. Hanne
- Er der gang i søgning til projekter - ATVén, andet?)
6. Økonomi /v. John
- Regnskab og budgetopfølgning herunder årets resultat og budget for 2017
- Regnskab og budget fremsendes
7. Mægling i sagen om renovation af den store fold - sagen afsluttet / v. John
8. Stald og medarbejdere
- Samarbejdet mellem medarbejdere og bestyrelsen /v. Susanne
- Hvordan gik leder og konfliktkurset? /v. Susanne (og andre)
9. Brugermøde?
- Ny dato inden GF
10. Møde med SLKE, SPR og Parkens Venner/ v. Susanne

- Møde afholdt - orientering
11. Konfidentielt punkt . 12. Generalforsamling
- Dirigent
- Hvem stiller op? (tre på valg)
- Særlige ting, vi skal være opmærksomme på
13. Eventuelt

1.

Julie og Julie:

Stalddøre – hængsler tjekkes, kan dørene sidehængsles i stedet? Julie L action
Vandingsanlægget tjekkes om det kan indstilles så alle dysser vander samtidig. Palle vand kontaktes
(kontakt fra Henrik TS) el. expert på området. Julie L action
Julie L tjekker reference på granulat – om vi det kan bruges til vores bane. 25.000 kr.
Rotundes tag – der skal indhentes tilbud på Renovering/nyt tag og spær. Samtidig skal der indhentes
tilbud på at fjerne den lave kant rundt og sætte et smalt hegn op i stedet, så vi kan få cirkelvolten ca en
0.5 m bredere hele vejen rundt.– 3 tilbud fra 3 forskellige tømrer. Action Mixi sammen med Hanne, Julie L
og Julie C
ATV – traktor skal ud, en ATV skal kunne klare en harve som kan ordne hovslaget ordentligt – den skal
fylde mindre og kunne bruges til stævner. Samtidig har vi brug for et nyt møgdyr. Julie og Julie indhenter
tilbud på atv og nyt møgdyr, og kommer tilbage til os.
Julie Cederholm kontakter kommunen og høre om vi kan få lagt fjernvarme ind, da vores fyr-kedel er gået
i stykker. Vi ser på en udgift 40-60.000 kr.
Foldordning til rideskolen vil betyde at rideskolehestene kan komme ud en time hver dag i ugens løb.
2.

Vi afventer diverse tilbud – se ovenfor, og beslutter derefter prioritering af investeringer.

3.

Referat godkendt.

4.

Renovering

5.

Ansøgning af Fonde - John har fundet frem til en fond, hvor vi kan søge 900.000 til renovering af det
lille ridehus.

6.

Økonomi v/John. Regnskabet vil ligge klar til udlevering på kontoret 14 dage før generalforsamling.
Knap 500.000 i overskud, som bla skal bruges til renovering.

7.

Sagen om folden er afsluttet – se referat fra februar 2017.

8.

Stald og medarbejdere. Vi har besluttet at styrke medarbejderstaben med én medarbejder.
Medarbejderstaben er for sårbar ved sygdom og ferie som det er lige nu. Julie L bliver bedt om at lede
efter en ny medarbejder – deltids.

Rigtig god feedback fra medarbejderne vedr. deres leder/konflikthåndteringskursus. De har fået et
fælles ”sprog”, og værktøjer, som de kan bruge i hverdagen i deres job.
9.

Brugermøde vil blive afholdt den 3. april

10. Møde med Parkens venner og SLKE og SPR – Susanne deltog i mødet, som blev afholdt i Parken.
11. Dette punkt er ikke offentligt
12. Generalforsamling. Susanne, John og Tina er på valg. Anne og Birgit stiller ikke til genvalg. Der er flere
kandidater, som har meldt at de opstiller til bestyrelsen.
13. Eventuelt – Hanne har fået tilbud på vedligehold af vores græsfolde i parken. Der tages jordprøve nu
og gødes. Vi afventer gennemgang af planen og tilbuddet på næste bestyrelsesmøde af Hanne.

AMW 21.03.2017

