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Referat
1.   Renovering,  status  
Vores  bygherrerådgiver  og  byggelederne,  for  de  forskellige  fagentrepriser,  havde  første  
byggemøde  i  dag.  Alle  er  positive  og  indforståede  med  den  stramme  tidsplan.  Vores  fine  
chaussersten  kommer  til  at  indbringe  ca  150.000kr,  det  er  penge  som  der  ikke  er  disponeret  
over  i  projektet  indtil  nu,  men  da  der  er  stor  usikkerhed  omkring  hvad  vi  støder  på  undervejs,  
forbliver  beløbet  udisponeret.  Naboer  og  beboere  er  adviseret  og  informeret  om  at  vi  
renoverer  hen  over  sommeren/efteråret.  Alle  involverede  i  projektet  er  klar  over  at  vi  skal  
samarbejde  og  tage  hensyn  til  hinanden,  for  at  få    gennemført  projektet  ifølge  tidsplanen.  
Action:  Hanne,  Michael  og  Mikkel  er  indover  renoveringen.    
  
2.   Økonomi
Økonomien  ser  ok  ud,  men  der  er  fortsat  en  del,  som  mangler  at  blive  faktureret  og  som  vil  
gøre  vores  likviditet  bedre.  Likviditeten  har  altid  lidt  under  vores  sommerlukning,  som  i  år  
endda  er  længere  end  sædvanligt.  De  poster,  som  mangler  at  bliver  faktureret  er  for  eksempel  

Thomas’  dressurundervisning  de  sidste  3  måneder  og  også  noget  springundervisning.  Så  når  vi  
får  faktureret  det  vi  mangler  i  undervisning  og  opstaldning  vil  vores  likviditet  være  pæn  igen,  
frem  til  vi  modtager  tilskud  i  august.  Aase-‐Line  står  for  at  ansøge  om  tilskuddet.  Vi  har  
besluttet,  at  det  fremover  kun  vil  være  muligt  at  få  privatundervisning,    når  man  tilmelder  sig  
via  klubmodul  på  en  fast  tid.  Det  andet  tager  alt  for  lang  tid  at  håndtere  både  for  Aase-‐Line  og  
for  Charlotte,  der  begge  har  brugt  meget  tid  på  at  koordinere  og  fakturere.  Derfor  vil  det  i  
fremtiden  kun  være  muligt  at  bytte  tider  indbyrdes.
Action:  Mulle  tager  et  møde  med  Aase-‐Line  og  hører  hvor  langt  hun  er  med  faktureringen  og  
om  hun  mangler  noget  hjælp  fra  en  af  os.  
  
3.   Status  på  rideskoleleder
Vi  har  haft  de  kandidater  ind  til  samtale,  som  hele  bestyrelsen  var  enige  om  at  gå  videre  med.  
Vi  har  søgt  efter  kandidater,  med  erfaring,  er  dygtige  undervisere,  og  som  samtidig  kan  løse  de  
kontoropgaver,  som  ligger  i  stillingen.  Vi  har  indkaldt  et  par  kandidater  til  2.  runde,  og  
forventer  at  vi  kan  afholde  disse  samtaler  ultimo  juli,  start  august.
Action:  Mulle  indkalder  og  Michael,  AC,  Charlotte  og  Nina  koordinerer  tidspunkt.  Mixi  har  også  
mulighed  for  at  være  med  afhængig  af  dato.  
  
4.   Kulturen  på  GEK  
              Vi  vil  alle  gerne  forbedre  kulturen  på  GEK  og  gøre  det  mere  tydeligt  over  for  både  nye  og  
nuværende  medlemmer  hvad  de  kan  forvente  på  GEK  og  hvad  vi  forventer  af  dem.  Vi  har  
allerede  en  mission,  vision  og  et  værdisæt,  som  fungerer.  Og  vi  har  desuden  lavet  et  
værdigrundlag,  som  underbygger  dette.  Dette  vil  vi  gerne  understøtte  med  nogle  huskeregler  
og  nogle  nye  rutiner,  som  alle  skal  forholde  sig  til,  når  de  vælger  GEK  til.  Bestyrelsen  har  
allerede  sidste  år  arbejdet  en  del  med  dette,  og  Karina  og  AC  synes  også  det  er  vigtigt,  og  de  
har  også  brugt  tid  på  at  forholde  sig  til  dette  og  lavet  et  rigtig  godt  input,  som  vi  gennemgik  på  
mødet.
Vi  kommer  alle  på  GEK  som  vores  fristed,  og  det  skal  være  rart  for  alle,  at  komme  der.    Dette  
betyder  også,  at  vi  alle  skal  være  venlige  over  for  hinanden  og  som  minimum  sige  hej  til  alle.  Vi  
ønsker  hjælpsomhed  og  interesse  for  hinanden.
Mulle  har  haft  kontakt  til  kommunens  klubkonsulent,  som  kan  komme  med  metoder  for  at  få  
implementeret  den  kultur  vi  ønsker  at  have  i  klubben.  De  opfordrer  os  for  eksempel  til  at  se  
vedtægterne  igennem,  da  de  ikke  er  blevet  revideret  i  nogle  år.  De  har  en  lidt  mere  kontant  
holdning  til,  hvordan  man,  som  klub,  bør  håndtere  de  problemer  vi  har  haft.  Vi  skal  have  et  
møde  med  den  klubkonsulent  efter  sommerferien,  og  forventer  derefter  at  vi  holder  et  
brugermøde  om  dette,  når  alle  er  tilbage  på  GEK  igen. Action:  Mulle  tager  kontakt  til  
kommunen  og  sætter  en  dato  op.  
  
5.   Forretningsorden  
              Vi  vil  gerne  bruge  tiden,  mens  der  renoveres  på  at  få  styr  på  grundlæggende  ting,  som  
forretningsorden,  aktivitetsplan  etc.  Det  vil  sige  få  samlet  de  procedurer  og  arbejdsgange  
sammen,  som  vi  allerede  arbejder  efter  og  få  kommunikeret  det  ud  på  hjemmesiden.  Karina  
har  sammen  med  AC  lavet  et  forslag,  som  vi  tager  udgangspunkt  i.    
Action:  Karina  sender  det  hun  har  udarbejdet  videre  til  os  andre,  så  vi  kan  kommentere  det  
  

6.   Aktivitetsplan  og  årshjul  
Vi  vil  rigtig  gerne  lave  en  aktivitetsplan  og  et  årshjul,  hvor  alle  de  arrangementer  som  vi  
allerede  har  nu  og  alle  de  administrative  opgaver,  vi  har  lært  det  forrige  år,  kan  blive  
samlet.  Alle  arrangementer  er  fortrinsvis  blevet  arrangeret  og  afholdt  af  Nina,  og  med  en  
aktivitetsplan  kan  vi  måske  sørge  for,  at  flere  kan  komme  til  vores  arrangementer  og  måske  
hjælpe  med  at  arrangere  dem.  Desuden  vil  vi  gerne  ha’  afholdt  nogle  flere  arrangementer  
for  rideskolen,  og  de  arrangementer  vil  Karina  og  AC  gerne  stå  for.
Action:  Karina  sender  forslag  på  nye  aktiviteter  til  resten  af  bestyrelsen  inden  næste  
bestyrelsesmøde,  hvor  vi  kan  sidde  med  en  kalender  og  skrive  gode  aktiviteter  ind  sammen  
med  dem  vi  allerede  plejer  at  have.  Nina  laver  en  liste  med  nuværende  arrangementer.  
  
7.   Ansvars-‐  og  funktionsbeskrivelse  af  bestyrelsen  
Vi  skal  ha’  lavet  en  bedre  beskrivelse  af  alle  bestyrelsesmedlemmer  og  hvad  deres  
ansvarsområder  er  i  bestyrelsen.  Og  vi  vil  egentlig  også  gerne  have  et  billede  af  
bestyrelsesmedlemmerne  på  hjemmesiden.
Vi  talte  lidt  om  vores  mail-‐kultur,  som  virker  lidt  voldsom  på  de  to  nye  medlemmer.  Vi  
kopierer,  som  hovedregel,  altid  bestyrelsen  på  alt,  da  vi  på  den  måde  undgår  at  vigtig  viden  
og  information  forsvinder,  hvis  et  bestyrelsesmedlem  trækker  sig.  Det  giver  mange  mails  
hver  dag  og  det  har  fungeret  ok,  da  hvert  medlem  kun  nærlæser  de  mails,  som  har  
relevans  for  dem.  Vi  tænker  at  en  kombination  af  definering  af  primært  ansvarsområde  for  
os  alle  og  at  vi  skriver  området  i  emnefeltet  og  målretter  vores  mails  lidt  mere  vil  hjælpe  på  
mail-‐problemet.  
Action:  Charlotte  kommer  med  et  oplæg  på  beskrivelse  til  næste  møde
8.   Hjemmesiden  
Vi  har  nu  længe  siddet  klar  med  en  ny  hjemmeside,  som  ser  mere  appetitlig  ud  med  
billeder  og  flere  farver,  den  er  lavet  i  wordpress,  og  det  er  Hanne,  som  har  stået  for  den.  
Dog  har  klubmodul  også  en  flottere  fronting  end  den  vi  har,  og  som  vi  burde  kunne  få  med  
i  den  pakke  vi  allerede  betaler  nu.  Og  vi  bliver  i  alle  tilfælde  nødt  til  at  hoppe  over  i  
klubmodul  ved  tilmelding  etc,  så  nu  vil  AC,  som  har  god  forstand  på  hjemmesider,  se  hvad  
vi  har  af  muligheder.  Hanne  sender  vores  ”nye”  hjemmeside  til  AC,  så  hun  kan  se  hvilket  
look  vi  eftersøger.
Action:  AC  tager  fat  i  klubmodul  og  hører  hvordan  vi  kan  få  den  flotteste  hjemmeside.  
9.   Optimering  af  kontoret  
Det  er  svært  for  vores  medlemmer  at  komme  i  kontakt  med  kontoret.  Vi  har  måtte  lukke  
vores  fastnet  telefon  ned,  da  den  forstyrrede,  og  der  er  mails,  som  ikke  er  blevet  besvaret  
hurtigt  nok  (måske  på  grund  af  branden).  Vi  håber  at  ansættelsen  af  en  leder  til  rideskolen  
vil  forbedre  svartiden  på  kontoret  samt  kvaliteten  af  svarene  omkring  rideskolen,  da  denne  
leder  også  vil  få  kontortid  og  måske  også  en  telefontid.  Derudover  vil  vi  sætte  autosvar  på  
med  de  vigtigste  oplysninger,  som  mange  spørger  om,  samt  også  skrive  disse  oplysninger  
på  hjemmesiden,  så  medlemmer  selv  kan  finde  dem.
Action:  Mixi  sætter  autosvar  på  kontorets  mail.  Karina  eller  Mulle  taler  med  Aase-‐Line  
Karina  skal  alligevel  ha’  gennemgået  systemet  og  arbejdsgangene  af  Aase-‐Line.  

10.  Sponsering  fra  medlemmer/firmaer  
Hvis  nogen  kender  nogen,  som  kunne  være  interesseret  i  at  hjælpe  GEK  med  et  sponsorat,  
så  vi  så  kan  få  råd  til  noget,  som  vi  har  måtte  skære  fra,  tager  vi  imod  det  med  kyshånd.    
Det  kunne  være  dejligt  at  få  råd  til  at  afrense  og  male  ridehus-‐barrierne,  eller  en  ny  
overdækning  ved  indgangspartiet,  eller  et  nyt  hestesolarium,  når  vejret  bliver  koldt  igen.  
En  ny  udendørs  ridebane  er  vores  næste  store  ønske.  Vi  har  brug  for  en  ridebane  som  
hverken  skal  vandes  konstant  om  sommeren  eller  som  ikke  bliver  oversvømmet  i  
vinterperioden.  En  såkaldt  flod-‐ebbe-‐bane  kan  dette  og  vil  dermed  skabe  mindre  gener  hos  
naboerne  støvmæssigt.  Sådan  en  bane  er  dog  meget  dyr  og  koster  i  omegnen  af  1  million  
kroner,  så  den  har  vi  ikke  råd  til  i  år.  
Vi  talte  om,  at  vi  vil  lave  en  slags  prisliste  over  de  ting  vi  har  været  nødsaget  til  at  vælge  fra  
men  gerne  ville  have  haft  råd  til.  Måske  kunne  der  være  medlemmer,  som  har  mulighed  for  
at  sponsere  fx  gennem  deres  firma  og  dermed  øremærke  sponsoratet  til  noget  specielt.
Action:  Hanne,  Mikkel  (og  Charlotte)  vil  lave  sådan  en  liste.  
11.  Eventuelt  
•   Vi  skal  ha’  lavet  nye  kontrakter  til  pensionærerne,  og  nye  procedurer  for  hvordan  man  
tager  imod  nye  pensionærer.  Michael  skal  være  med  i  dette  arbejde.  

  

•  

Karina  har  lavet  en  fin  detaljeret  beskrivelse  af  de  forskellige  udvalg  vi  har.  Mixi  og  
Charlotte  læser  korrektur  på  dem  og  retter  til.  

•  

Vi  skal  alle  sende  navn,  telefonnummer  og  mailadresse  til  AC  ang.  personoplysninger.  

•  

Når  rideskolehestene  kommer  tilbage  efter  en  meget  lang  sommerferie,  er  de  ikke  fit  for  
fight  og  skal  langsomt  op  i  kondition.  Derfor  vil  vi  tage  hensyn  til  dette,  når  ride-‐
undervisningen  starter  igen  til  september.  Karina  har  en  masse  gode  ideer,  til  hvordan  det  
kan  gribes  an.  Vi  regner  med  at  vi  har  ansat  en  ny  rideskoleleder  til  den  tid,  som  kan  
implementere  dette  sammen  med  egne  ideer  og  koordinere  disse  hos  vores  
rideskoleundervisere.

