Referat af bestyrelsesmøde mandag den 29. januar 2018
Deltagere:
Mulle
Mikkel
Mixi
Hanne
Nina
Charlotte

Agenda
1. Michaels arbejdstid
2. Rideskolen, rideskoleheste, ny hestehandler, mindre ponyer
3. Sponsorer til rideskolen og GEK i øvrigt
4. Velkomstbrochure
5. Medarbejdere og ridehus
6. Dressurunderviser, privatafdelingen
7. Ridelærerne på rideskolen
8. Renovering
9. Økonomi – status
10. Hjemmesiden
11. Generalforsamlig
12. Andet
Referat
1. Michaels arbejdstid
Michael ønsker at gå 5 timer op pr. uge, da der er for meget arbejde i stalden som gør, at han ikke
kan nå alt det administrative arbejde. Derfor vil han godt kunne tage noget arbejde med hjem,
som kræver lidt koncentration.
Vi synes det lyder rimeligt, da vi lige nu også har nedjusteret staldpersonalet og dermed sparer på
den post. Vi vil derfor gerne bevillige de 5 timer ekstra. Samtidig vil Michal være på GEK torsdag i
ulige uger til klokken 17.
På den måde bliver han også mere synlig i stalden.
Action: Mulle clearer det med Michael.

2. Rideskolen
Heste til rideskole
Vi skal finde løsning på, hvad vi gør ift. situationen med hestehandler Frederiksen
Vi afventer behandlingen af dødsboet og ser hvad det betyder i forhold til de rideskoleheste vi har
lejet af ham. Det kommer nok til at betyde, at vi skal købe nogle af de heste vi helst vil beholde. Vi
forventer at få præsenteret en prisliste, og så må vi tage beslutningerne derfra.

Michael har taget kontakt til en anden l, som vil kunne give os samme vilkår, som vi havde med
Frederiksen.
Vi vil rigtig gerne anskaffe os nogle flere små ponyer. Og vi vil rigtig gerne starte med at få
minimum 2 stk. leveret, da vi har mange små ryttere, som ville være glade for små søde
rideskoleponyer. De hænger ikke på træerne, men vi håber den nye situation kan åbne op for
nogle muligheder vi ikke havde før.
Action: Vi afventer tilbagemelding fra Michael angående nye ponyer til rideskolen.
Der har været efterspurgt flere opsadlingskurser, så de nye ryttere og forældrene kan føle sig sikre
på deres opgaver i forbindelse med starten af en ridetime. Vi afholder derfor et nyt kursus den 18.
Februar.
Action: Stino og Frederikke afholder kurset og alle kan tilmelde sig. Det koster 50 kr.

3. Sponsorer til rideskoleheste
Vi påtænker at finde sponsorer til en rideskolehest i stil med sponsorat af et dyr i Zoo. På den
måde kan et sponsorat sikre, at der bliver ekstra luksus til hestene. Massage og nyt udstyr for
eksempel.
Men vi vi også gerne som bestyrelse høre om der er nogen, som kunne være interesseret i at
sponsere dele af de flotte bygninger, eller afgrænsede nyanskaffelser som for eksempel et nyt flot
vandspiltov, et flot indrettet sadel-rum eller et nyt solarie.
Hvis der er medlemmer, som har firmaer, eller arbejder steder, som kunne være interesseret i
dette, så skriv endelig på vores mail bestyrelsen@gek.dk
4. Velkomstbrochure – sidste hug
Mulle har lavet de rettelser som var, og nu skal der bare lige læses igennem for åbningstider etc.
Action: Mulle sender til Mixi, som retter den igennem.
5. Medarbejdere
Status over undervisning i ridehusene
Det er svært for pensionærerne at få overblik over hvornår der er undervisning i det store ridehus,
og hvornår det lille ridehus bliver brugt. Derfor skal vi ha’ lavet ugeoversigter, som vi hænger op
på tavlen. Oversigter, hvor alt undervisning fremgår.
Action: Mulle printer en ugeoversigt ud så vi har dem, og så må vi evt. justere den løbende, når der
kommer flere timer på. Her skal både fremgå Stacies timer og andre undervisers timer.
På den måde kan alle planlægge deres ridning efter dette.
6. Dressurlærer – Status
Thomas Lindegaard kommer i morgen, tirsdag og han er fuldt booket med 8 ryttere, så
undervisningen starter klokken 15. Vi glæder os til at teste ham af og håber han er god, og ryttere
bliver glade for ham.
Action: Charlotte tager efterfølgende temperaturen på om vi skal lave en aftale med ham om flere
prøvetimer og evt. regelmæssig undervisning på GEK.
7. Ridelærerne

Michael har ansvaret for rideskolelærerne og vil lave en officiel FB-gruppe for underviserne, hvor
alle informationer bliver lagt op. Det er også her der bliver lagt info op, hvis der bliver anskaffet en
ny rideskolehest og hvis der i det hele taget er noget underviserne skal vide ift. hestene. Alle
ridelærerne bliver inviteret til denne gruppe.
Action: Michael
Michael og Aase-Line sørger for at der bliver oprettet en mailadresse til alle ridelærerne. Aase-Line
har rykket dem for en mail, så de kan blive oprettet.
Action: Nina tager kontakt til alle ridelærerne, og sørger for at de opretter en profil inde på vores
hjemmeside.
8. Renovering – Status
Til mødet med kommunen fik vi tildelt Fie Hermansen, som rådgiver. Hun er super dygtig, så det er
vi glade for og hun tog med til ingeniørmødet næste dag. Til dette møde deltog Michael også.
Rådgiverne skal ikke i udbud, så vi kan lave en aftale med Torben Stæhr fra Dines Jørgensen og co.
Hanne tegner bygningerne op, og det arbejder kræver lidt ekstra fordi målene ikke passer ift. de
tegninger vi har.
Der er arrangeret et møde næste uge med Bundgård Byg - sammen med Michael.
Vi har en stram tidsplan i forhold til renoveringen, men vi arbejder stadig mod samme mål. Hanne
og Mikkel bruger rigtig meget tid og overskud på de indledende step imod renoveringen, og vi er
klar over at medlemmerne er utålmodige efter at renoveringen starter. Og det er vi også som
bestyrelse. Vi kan ikke trylle, men vi kan garantere, at vi knokler på.
Vi vil indkalde alle medlemmerne til et byggebrugermøde. Så sæt allerede kryds i kalenderen
torsdag den 22. februar fra 17-18.
Action: Hanne og Mikkel

9. Økonomisk status:
Vores økonomi ser rigtig pæn ud. Vi har fået lokaletilskud fra kommunen og Aase-Line er ved at
oprette særskilte konto til fx depositum, så de figurerer mere rigtigt i vores regnskab.
Vi bliver nødt til at se på, hvordan vi griber det korrekt an med de medarbejdere som har bolig
stillet til rådighed. Lige nu er det en månedlig udgift for GEK at have lejlighederne på den måde.
10. Generalforsamling
For ikke altid at lægge generalforsamlingen en torsdag, så det går ud over torsdagsrytterne, har vi
besluttet at årets generalforsamling bliver onsdag den 25. april.
Vi sender en egentlig Indkaldelse ud – 7. marts.
Vi holder det i Kildegårdshallen som vi plejer, da det er nemt med forplejningen der, og der er
plads nok.
Vi har brug for en dirigent, som kender gamet. Vi efterlyser en.
Action: Alle.

11. Hjemmesiden

Vi skal have en mere venlige og moderne hjemmeside.
Vi har et forslag på en ny hjemmeside og har besluttet hvem som skal hoste den.
Vi kan ikke helt undgå klubmodul, så hjemmesiden bliver bygget ovenpå klubmodul, så du bliver
kastet over i klubmodul, når du går ind og tilmelder dig noget.
Alt teksten og opbygningen af hjemmesiden skal kigges på, og det tager lidt tid. Lige nu er der
både outdatede oplysninger på vores hjemmeside, men selve teksten er heller ikke særlig
inspirerende, så det vil vi kigge på.
Vi skal også bruge gode stemningsbilleder.
Action: Charlotte, Mixi og Hanne kigger på dette
12. Andet
Husk, at der er fastelavn for hele rideskolen lørdag den 17. februar. Skriv jer på listerne, som er på
opslagstavlen. Der er tøndeslagning og fastelavnsboller og I skal endelig klæde jer ud.
Action: Nina står for planlægning og hænger lister op.

Husk også vores forårsfest den 23. marts. Det er med uddeling af præmier og efterfølgende
middag i logen. Invitation kommer snart, og man skal tilmelde sig middagen i forvejen.
Action: Nina sørger for at indhente trofæer fra tidligere års vindere, indgravere dette års vindere,
bestille skilte til sidste års vindere, skaffe sponsorgaver og sponsorblomster. Desuden indhenter
Nina også priser på middag og står som hovedarrangør af festen. Så hvis Nina beder om hjælp – så
bør der trædes til.

Alle er velkomne, både medlemmer fra rideskolen og pensionærer til begge arrangementer.

