Referat – GEK Bestyrelsesmøde
21-10-2015

18.30

Møde indkaldt af

Susanne Biltoft

Referent

Kirsten Bjørklund

Deltagere

Susanne Biltoft (formand)
Tina Jensen (næstformand)
John Mikkelsen (kasserer)
Kirsten Bjørklund
Mixi Troels-Smidt

Fraværende

John Mikkelsen

Birgit Winkel
Camilla Lindegaard Stender (sekretær)
Anne With

Referat – GEK Bestyrelsesmøde
Agenda

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat.
2. Nyt fra ombygningen /v. Søren, Tina og Camilla
- Nyt fra byggeudvalget
- mindre grund => plads til folde?
- Nabohøring på Sporten - kommunen deltager og indbyder - hvem gør
hvad?
- Valg af Ingenører
- Næste skridt - husk - vi afventer penge fra fonden før vi kan sætte
yderligere omkostningskrævende aktiv iteter i værk
- Forhåndsbesked fra SKAT - vi sætter møde op med vores ejere
- Møde aftalt med SPR den 22. oktober.
- Tid til at etablere et genhusningsudvalg?
3. Sponsorudvalg /v. John og Birgit
- Udsendte ansøgninger
- Indhold og udfordringer
- udarbejdelse af aktivitetsplaner feks. trænings- og fællesspisningsdage
etc)
4. Økonomi /v. John
- Regnskab og budget gennemgang
5. Thomas Dresler /v. Mixi
- Hvad siger brugerne
- Alternativer
- Nuværende aftale
- Løsning
6. Opsigelsesvarsler /v. Susanne
- Syge, solgte heste og heste, der er væk i kortere perioder.
7. Stald, pensionærer og rideskole /v. Susanne, Anne og Camilla
- Brugermøde - gik godt!
- Hø-ordning /v. Anne
- Nyt fra rideskolen /v. Camilla
8. Stævner
- Nedsættelse af etisk komite - rammer?
- Møder med vanskelige elementer
9. Unge-børnemøder: Grafitti og chikane /v. Kirsten
10. Nyt til GEK-nyt?? /v. alle
11. Eventuelt

Referat – GEK Bestyrelsesmøde
Agendapunkt 1 - Godkendelse af referat

Referatet er
godkendt

Ja

Evt. kommentarer

Kommer ud snart.

Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadlinedatoer

Tina

Agendapunkt 2 – Nyt fra ombygningen /v. Søren, Tina og Camilla

-

Der er afholdt møde og referat er sendt ud.
1.

Diskussion:

Beslutning

Handlingspunkter

Der er kommet et krav fra myndighederne om at opsamle
regnvand. Så det passer at vi allerede har tænkt dette ind i
forhold til at bruge vandet til vanding i banerne.
2. Støjperkulaen. Se referat fra mødet. Nyt forslag – kan man
evt.sætte spejle op så der er udendørs spejle til ridebanen.
3. Næste møde vil der blive diskuteret handicap, plads til
rideskole udstyr, fysioterapi rum mm.
4. Diskussion om facaden. Søren har regnet på 2 scenarier. Vi
venter på arkitekternes forslag.
5. Medarbejderne, Julie og Casper har ikke mulighed for at
deltage i møderne. De får derfor selvstændige møder. Det er
et lovkrav at de skal være med.
6. Flere medarbejdere har udvist usikkerhed om hvad der skal
ske med dem under og efter ombygningen.
7. Betonbund eller ej.
8. Forhåndsbesked fra SKAT – John har indsendt spørgsmål vedr.
munkemodellen og ikke modtaget svar endnu.
9. Valg af Ingeniører – Søren gennemgår tilbud fra Sweco og
Niras.
10. Møde aftalt med SPR den 22. oktober, det har Susanne og
Anne vedr. stævner, samarbejde mm.
11. Tid til at etablere et genhusningsudvalg?

Ad.5: Tina har arrangeret et møde med Casper og Julie hvor Martin H.
og Tina holder møde med dem separat.
Ad.6: Der bør afholdes et møde hvor alle medarbejderne bliver
orienteret så de ikke føler sig usikre
Ad 7: Der skal undersøges hvad der fungerer bedst i praksis
Ad 9: Vi går videre med det bud, som er mest konkret og hvor
tilbudsgiver har sat sig mest ind i sagen.
Ad.11. Nej, vi afventer.

Ansvarlig

Deadlinedatoer

Referat – GEK Bestyrelsesmøde
Kontakte diverse nye ridesteder med henblik på
erfaringer ved murværk og betonbund eller ej.
Når der er besked fra SKAT indkalder John og Susanne
ejerne til møde.
Det praktiske omkring nabohøring, drikkevarer og
opslag mm.

Tina
John.

Birgit og Anne

Inden næste møde
i udvalget.
ASAP.
Inden mødet.

Agendapunkt 3 – Sponsorudvalg /v. John og Birgit

Diskussion

Beslutning

Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadlinedatoer

Agendapunkt 4 – Økonomi /v. John

Diskussion

Julie C. er ved at komme rigtig godt ind det daglige med bogføring mm.

Beslutning

Flow af indtægter og udgifter kører som forventet.

Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadlinedatoer

John følger op og er administrator i systemerne.

John

N/A

Agendapunkt 5 – Thomas Dresler /v. Mixi
xxx
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Diskussion

Beslutning

Aftalen med Thomas Dresler om betaling for undervisning af 10 elever når han
reelt kun har 5.

Thomas bliver kontaktet mhp. diskussion af nuværende kontrakt.

Handlingspunkter

Ansvarlig

Der gennemføres en samtale.

Susanne

Deadlinedatoer

Agendapunkt 6 - Opsigelsesvarsler /v. Susanne

Diskussion

Syge, solgte heste og heste, der er væk i kortere perioder.
Ifølge lov må vi ikke tage dobbelt leje for en box.

Beslutning

Når man har sagt op skal man betale frem til løbende måned + 1 med mindre
boksen kan genudlejes.

Handlingspunkter

Ansvarlig

Der skal ændres i ændres eller et tillæg i kontrakterne
– Julie C.får opgaven.

John

Deadlinedatoer

Agendapunkt 7 – Stald, pensionærer og rideskole /v. Susanne, Anne og Camilla xxx

Brugermøde gik rigtig godt med gode diskussioner om især klubstævnet.
Diskussion
Rideskole Brugermøde d. 28/10-15 kl. 18.00

Beslutning
Handlingspunkter

Susanne tager fat i de personer som der var problemer
med under stævnet.
Opslag til brugermøde

Agendapunkt 8 – Stævner
xxx

Ansvarlig
Susanne
Susanne
Mixi

Deadlinedatoer
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Diskussion

Beslutning
Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadlinedatoer

Agendapunkt 9 – Unge-børnemøder: Grafitti og chikane /v. Kirsten

Diskussion

Beslutning

Graffiti på toilettet.
Døren skal males over og der skal sendes en mail ud.

Handlingspunkter

Ansvarlig

Kirsten kontakter Julie så Angus maler over ASAP.
Julie laver mail til udsendelse vedrørende hærværk.
Julie skal sende oprydning mail vedr. dækkener mm.

Kirsten
Kirsten
Kirsten

Deadlinedatoer

Agendapunkt 10 – Eventuelt

Diskussion

GEK nyt
Idéer til indhold
De ansatte ønsker 700 kr pr.pers til Julefrokost

Beslutning

Beløb til julefrokost er godkendt

Handlingspunkter

Ansvarlig

Kirsten kontakter Julie så Angus maler over ASAP.
Julie laver mail til udsendelse vedrørende hærværk.
Julie skal sende oprydning mail vedr. dækkener mm.

Kirsten
Kirsten
Kirsten

Agendapunkt 10 - Eventuelt
GEK nyt
Idéer til indhold
De ansatte ønsker 700 kr pr.pers til Julefrokost, det er
godkendt.

Kommende møder – datoer og sted:

Mixi
Susanne

Deadlinedatoer
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26.1 Camilla, Mosehøjvej 7C
23.2 John, Kløckersvej 38
23.3 Jens Ole, Gisselfeld Alle 5
27.4 Generalforsamling, Kildeskovshallen
7.5 Tina, Toftekærsvej 76
22.6 Anne, Parkovsvej
17.8 Kirsten (Anne referat)
21.9 Susanne (Tina referat)
21.10 John (Kirsten referat)
18.11 Camilla (Mixi referat)
16.12 Tina (Birgit referat)
Emner til næste møde
Sendes til Susanne inden den 8.11.15

Afholdt
Afholdt
(Afholdt)
Afholdt
Afholdt
Afholdt
Afholdt
Afholdt
Afholdt

