Referat  bestyrelsesmøde  den  27.  november  2019  
  
Deltager:  
Mulle  Gregorius  (formand)  
Mikkel  T.  Madsen  (næstformand)  
Karina  Christoffersen  (kasserer)  
Charlotte  Skousen  (sekretær)  
Helle  Birk  Krogsgaard  
Hanne  Friberg  
Ann-‐Cristin  Tømmerbakken  
Michael  Weisbjerg  (daglig  leder)  
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REFERAT  
1.   Aktionspunkter  fra  sidste  BM-‐møde,  godkendelse  af  referat  
Referat  blev  godkendt  og  lægges  ud  på  hjemmesiden.  Mulle  og  Mikkel  har  deltaget  i  et  møde  
ang.  nabogrunden  sammen  med  badmintonklubben  og  naboer  i  området.  
  
2.   Opdatering  af  udviklingsplan    
Vi  følger  vores  årsplan  pænt.  
o   Julegave  til  personale,  julefrokost  og  nytårskur  
Michael  holder  julefrokost  med  personalet  torsdag  den  19.    
Vi  holder  nytårskur  med  hele  personalet  den  1.  februar.  Vi  finder  en  hyggelig  restaurant  
til  formålet.  
Personalet  skal  have  julegaver/julekurve.  Ann-‐Cristin  bestiller  disse  og  sørger  for  de  er  
klar  den  19.  december.  

Desuden  skal  Michael  naturligvis  have  en  gave  til  hans  50  års  fødselsdag.    
Aktion:  Ann-‐Cristin  bestiller  julekurve  og  gave  til  Michael.  Mulle  finder  restaurant  til  
nytårskur.  
o   MUS-‐samtaler    
Der  afholdes  MUS-‐samtaler  med  samtlige  medarbejdere  i  februar  måned  2020.    
Aktion:  Michael  og  Mulle  
o   Dato  på  de  4  Brugermøder  
19/2-‐  19/6  -‐19/8-‐28/10-‐2020  
  
  
3.   Økonomi  
Karina  gennemgik  regnskabet  for  2019  og  det  så  pænt  ud.  Der  har  været  flere  udgifter  på  
rideskolehestene  end  der  plejer.  Dyrlægeregninger  etc.  Desuden  bliver  der  nu  brugt  nogle  
penge  på  talentarbejdet  og  vi  håber,  at  vi  også  kan  lave  noget  talentudvikling  i  rideskoleregi.    
Vi  sætter  penge  til  side  til  en  ebbe-‐flod-‐bane,  som  vi  virkelig  trænger  til.  
Vi  besluttede,  at  vi  skal  arbejde  lidt  mere  med  regnskabet,  så  vi  kan  bryde  det  ned  i  dele.  
Bestyrelsen  har  længe  gerne  ville  have  indblik  i  hvad  klubben  tjener  flest  penge  på,  og  hvilke  
poster,  som  bare  løber  rundt.  Desuden  besluttede  vi,  at  vi  skal  arbejde  mere  målrettet  med  
budgettet  for  2020.  
Aktion:  Karina  og  Helle  og  Mulle  gennemgår  regnskabet  i  dybden  og  fremlægger  til  næste  
møde..  
  
4.   Sygdom  i  stalden  
Der  har  været  tilfælde  af  sygdom  hos  nogle  af  hestene.  Én  hest  har  haft  kolik,  en  har  haft  en  
infektion  og  et  par  har  mistet  appetitten  en  halv  eller  hel  dag.  Det  har  skabt  meget  bekymring  
blandt  pensionærerne.  Især  fordi  dyrlægerne  har  kommet  med  forskellige  udmeldinger.  
Det  viste  sig  heldigvis  at  være  grundløst.    
Vi  har  skrevet  ud  og  opfordret  til  at  folk  skulle  tage  temperatur  på  deres  heste,  og  opfordret  til  
at  sende  deres  eventuelle  ”sygehistorie”  og  observationer  ind  til  os.  Det  har  nogle  gjort,  men  
desværre  ikke  alle,  så  de  informationer  har  vi  ikke  kunne  bruge  så  godt.    
Michael  har  talt  med  både  dyrlæger  og  med  en  ekspertdyrlæge  fra  SCIENCE  og  SUND  –  
Københavns  Universitet,  der  har  guidet  os  igennem  hvilke  undersøgelser  og  forbehold,  der  skal  
tages.  Hun  havde  en  teori  om  at  det  kunne  dreje  sig  om  en  Corona-‐virus,  da  det  passer  godt  til  
de  reaktioner  hestene  har  haft.  Det  er  ikke  en  farlig  virus.  Det  viste  sig  senere,  at  de  
gødningsprøver,  fra  den  senest  syge  hest,  vi  fik  analyseret  i  Tyskland  var  negative,  så  der  var  
altså  ikke  tale  om  en  virus  eller  en  infektion  for  den  sags  skyld.  Det  har  været  antaget  fra  en  
dyrlæge  til  en  af  de  syge  heste,  at  det  var  noget  i  vores  omgivelser  eller  håndtering,  som  var  
skyld  i  sygdomstilfældene.  Disse  antagelser  skete  uden  at  hestens  temperatur  blev  taget  og  
uden  nogen  form  for  analyse  af  hestens  blod  eller  gødning  udover  at  lugte  til  gødningen.  Det  
har  vi  naturligvis  taget  meget  alvorligt  og  ligeledes  drøftet  med  eksperten  fra  SCIENCE  og  
SUND.  Hun  mener  ikke,  at  man  kan  drage  de  konklusioner  ud  fra  dels  de  syge  heste,  der  har  
været,  dels  de  prøvesvar  vi  har  fået  retur.    
  
Michael  fik  skaffet  et  lyserødt  pulver,  som  blev  strøet  i  samtlige  bokse  og  opstillet  rundt  
omkring  i  stalden  til  at  desinficere  greb,  når  de  havde  været  brugt  i  en  boks.    

5.  

6.  

7.  

8.  

I  denne  forbindelse  vil  vi  fortælle,  at  personalet  har  håndteret  dette  med  stor  
professionalisme,  hvilket  vi  er  rigtig  glade  for.  Det  giver  en  tryghed  for  alle,  som  har  sin  hest  
stående  på  GEK.  
Dog  vil  vi  samtidig  lige  binde  den  sløjfe  på,  at  selvom  personalet  opfatter  en  ændring  i  adfærd  
hos  en  hest  og  giver  besked  til  ejeren,  så  er  det  hesteejeren,  som  har  ansvar  for  sin  hest,  og  
ansvar  for  at  kontakte  sin  dyrlæge,  hvis  man  er  bekymret.  Det  er  ejeren,  som  må  spørge  ind  til  
dyrlægen  om  symptomer,  behandling  og  kræve  undersøgelse  og  prøver.      
  
Opdatering  af  forsikringer    
Karina  har  tjekket  op  på  vores  bestyrelsesansvarsforsikring,  som  ikke  blev  trukket  automatisk.  
Det  bliver  den  nu.    
  
Rideskolen  
Cantona  blev  indlagt  på  Landbohøjskolen  med  øjet  i  før  jul,  det  var  virkelig  alvorligt  og  vi  
troede  et  øjeblik,  at  han  ikke  klarede  det.  Men  heldigvis  er  han  nu  i  bedring.    
Der  er  kommet  tre  nye  heste  i  rideskolen,  og  de  er  faldet  godt  til.    
  
  
Opstaldning  i  sommerferien  
Helle  fremlagde  et  ønske  om  at  vi  holdt  åbent  i  juli  måned  for  de,  som  ikke  havde  mulighed  for  
at  sende  deres  heste  på  sommerferie.  Rideskolehestene  bliver  som  sædvanligt  sendt  på  3-‐4  
ugers  sommergræs,  og  der  er  mange  pensionærer,  som  tager  deres  heste  med  på  sommerferie  
eller  gerne  vil  have  dem  opstaldet  et  sted,  hvor  de  kan  gå  meget  ude  på  fold.  
Men  vi  har  også  pensionærer,  som  har  svært  ved  at  få  det  til  at  gå  op.  Så  Michael  mente,  at  
det  kunne  lade  sig  gøre,  hvis  alle  var  villige  til,  at  deres  heste  blev  flyttet  lid  rundt  i  stalden  
afhængig  af  hvor  i  stalden,  der  blev  vasket  ned.  Fx  kunne  pensionærhestene  stå  nede  i  
rideskoleafdelingen,  når  rideskolehestene  er  sendt  på  ferie.  
Derudover  bliver  det  med  ”weekend-‐pasning”  dvs.  fodring,  men  med  selv-‐mugning  og  uden  
foldordning.    
På  den  måde  er  der  også  mulighed  for  at  holde  nogle  kurser  for  dem  som  vil  det  i  løbet  af  
sommerferien.  
Action:  Michael  finder  ud  af,  om  der  er  interesse  blandt  pensionærerne  i  dette  tilbud,  da  det  
selvfølgelig  ikke  kan  betale  sig,  hvis  der  kun  er  få,  som  er  interesseret  i  dette.  
  
Cavaletti-‐trænings-‐tidspunkter  
Lørdag  og  søndag  kan  man  booke  det  lille  ridehus  på  tavlen  i  en  halv  time.  Et  døgn  før.  
Vi  har  fået  forespørgsel  på,  om  man  kan  booke  det  lille  ridehus  længere  end  en  halv  time,  hvis  
man  vil  lave  bomtræning.    
Man  kan  altid  booke  en  ekstra  halv  time  som  spørgsmålstegn-‐tid,  og  man  har  også  lov  til  -‐  i  
ydertiderne  -‐  at  lægge  et  par  bomme  på  jord  ud  i  det  store  ridehus,  hvis  man  er  alene.  Men  
man  skal  altid  fjerne  dem  igen,  hvis  der  kommer  andre  ryttere  ind.  
I  øvrigt  kan  vi  fortælle,  at  der  bliver  tilbudt  undervisning  i  bomtræning  allerede  fra  januar  
måned.  
  
  

9.   Kortsigtet  udbedring  af  store  huller  i  indkørslen  +  plan  for  samlet  “forskønnelse”,  v.  Helle  
Vi  har  kæmpe  huller  på  parkeringspladsen.  Så  store,  at  det  er  et  problem  at  køre  der.  Vi  vil  
stadig  gerne  have  asfalteret  parkeringspladsen,  men  kan  ikke  starte  før  vi  ved  hvordan  
planerne  bliver  med  nabogrunden.  Michael  foreslog  at  vi  bestiller  et  nyt  læs  med  beton-‐grus.  
Aktion:  Michael  bestiller  beton-‐grus  
  
10.  Udbedring  af  loge,  tribune  og  loft  i  det  store  ridehus    
De  vakkelvorne  arealer  til  venstre  for  dronningelogen  kommer  med  i  1.  års  gennemgangen,  
sammen  med  tribunen  og  loftet.  Derudover  skal  der  købes  en  juletræskæde  til  træet  ved  
storfolden,  så  den  ikke  står  helt  mørk,  samtidig  med  det  hygger.  
Aktion:  Helle  
  
11.  input  til  1.  års  gennemgang  ifbm.  sidste  års  ombygning    
Alle  informationer  om  fejl  og  mangler  skal  sendes  til  Hanne  senest  den  10.december  hvor  der  
er  gennemgang.    Skriv  til  Hanne  eller  til  Michael.    
  
12.  Arrangementer  
Vi  skal  lave  en  kalender  med  både  rideskolearrangementer  og  arrangementer  for  privatryttere  
og  for  alle.    
Aktion:  Helle  og  Ann-‐Cristin  
  
13.  Generalforsamling  dato  
Generalforsamlingen  bliver  den  23.  april  2020  
Aktion:  Ann-‐Cristin  booker  lokale  
  
14.  Bestyrelsesmødedatoer  
Foreløbige  datoer  for  2020  er:  
8/1,  4/3,  6/5,    13/8    og  11/11  
    
15.  Eventuelt  
Der  var  ikke  noget  under  eventuelt.  

