Referat  bestyrelsesmøde  onsdag  den  30.  oktober  2019  
  
Deltagere:  
Mulle  Gregorius,  formand  
Mikkel  T.  Madsen,  næstformand  
Karina  Christoffersen,  kasserer  
Helle  Krogsgaard  
Ann-‐Cristin  Tømmerbakken  
Charlotte  Skousen,  sekretær  
Michael  Weisbjerg  
  
Fraværende  
Hanne  Friberg  
  
Agenda  
1.   Aktionpunkter  fra  sidste  møde  
2.   Økonomi,  v.  Karina  
3.   Budget  til  forskønnelse,  v.  Helle  
4.   Lys  på  foldene  
5.   Refundering  fra  Fonden,  v.  Mikkel  
6.   Nabogrunden,  høring,  v.  Mulle  og  Mikkel  
Der  er  en  høring  ang.  nabogrunden….næste  onsdag.    
7.   Klubmesterskab  -‐  overskud?  v.  Michael,  Charlotte  
8.   Rideskolestævne  
9.   Springundervisning,  bomtræning,  stævnehjælp?  v.  Michael  
10.   Økonomi  i  forhold  til  talentprogram  v.  Karina  og  Charlotte  
11.   Hjemmesiden    
12.   Eventuelt  
  

Referat  
  

  
  

1.   Aktionpunkter  fra  sidste  møde  
  
2.   Økonomi,  v.  Karina  
Økonomien  ser  fortsat  fin  ud.  Da  vi  i  år  både  har  fået  penge  til  rideskoleheste  og  
indhegning  af  foldene  har  vi  kunne  sætte  penge  til  side  til  vores  eftertragtede  ebbe-‐flod-‐
ridebane.  Vi  talte  længe  om  hvorvidt  vi  skulle  have  banen  med  eller  uden  plastic-‐måtter  
(og  et  eksempel  på  en  ”måtte”  gik  rundt).  Vi  besluttede,  at  selvom  måtten  kostede  400.000  
kr.  mere  var  det  dumt  at  spare,  hvis  det  forlængede  banens  holdbarhed  og  gjorde  den  
nemmere  at  holde.  
3.   Budget  til  forskønnelse,  v.  Helle  
Helle  har  sammen  med  et  forskønnelses-‐udvalg  lavet  en  liste  over  de  ting  de  gerne  vil  lave  

4.  

5.  

6.  

7.  

  

  
  

og  indkøbe  for  at  gøre  GEK  til  et  endnu  pænere  sted.    
Der  er  mulighed  for  at  søge  lokaletilskud  til  nye  borde  og  stole  til  logen  
Desuden  er  der  mulighed  for  at  søge  klubrumspuljen  til  andre  småanskaffelser.  Vi  
besluttede,  at  Helle  gerne  må  begynde  at  sætte  ting  i  gang,  som  gør  GEK  pænere.  Dvs.  små  
indkøb.  
Action:  Helle  går  i  gang  med  at  ”forskønne”  og  sørger  for  at  indkøbe  til  julepyntning.  
  
Lys  på  foldene  
Der  er  indkøbt  LED  lamper  til  foldene,  som  er  standerlys,  som  ikke  skal  blænde  naboen.  
Mulle  og  Helle  vil  gerne  have  nogle  juletræskæder  op  i  de  store  træer  ved  foldene,  så  det  
kan  se  hyggeligt  ud  og  gøre,  at  det  er  rarere  for  hestene  at  stå  på  folden  i  mørke.  (heste  
kan  godt  li  julebelysning  nemlig  J  .  
Action:  Michael  indkøber  juletræslys  og  sørger  for  de  bliver  sat  op  
  
Refundering  fra  Fonden,  v.  Mikkel  
Fonden  vil  gerne  have  et  samlet  oversigt  over  hvad  vi  har  brugt  af  penge  på  renovering  og  
udbedring.  Men  først,  når  året  er  gået  og  penge  er  brugt.  Det  vil  vi  gerne  give  dem,  men  
lige  nu  har  vi  mange  penge  ude,  hvilket  har  indvirkning  på  klubbens  likviditet.    
Action:  Mikkel  laver  en  samlet  oversigt  og  sender  til  Fonden.  
  
  
Nabogrunden,  høring,  v.  Mulle  og  Mikkel  
Der  er  en  høring  ang.  nabogrunden  næste  onsdag.    Mulle  og  Mikkel  vil  deltage  i  mødet  
sammen  med  badmintonklubben.  Det  er  vigtigt,  at  de  nye  ejere  ved  præcist,  hvad  de  kan  
forvente,  når  man  bor  ved  siden  af  både  en  rideklub  og  en  badmintonklub  med  masser  af  
aktivitet  og  mange  medlemmer.  
Action:  Mulle  og  Mikkel  deltager  i  mødet  
  
  
Klubmesterskab  -‐  overskud?  v.  Michael,  Charlotte  
Der  er  er  overskud  på  ca.  3000  kr.  fra  vores  klubmesterskab.  Vi  besluttede  at  disse  penge  
skal  bruges  til  at  udsmykke  logen  med  billeder  af  rytterne  fra  klubmesterskabet.  Derfor  skal  
hver  rytter  vælge  det  billede  på  animo-‐print,  som  de  er  gladest  for.  Så  bestiller  klubben  det  
hjem.  
Action:  Charlotte  lægger  et  opslag  ud  på  fb  

8.   Rideskolestævne  
Rideskolestævnet  kørte  fuldstændig  fantastisk.  Det  var  godt  arrangeret  og  kørt.  Vi  vil  gerne  
her  sige  tusind  tak  til  hele  breddeudvalget  for  deres  store  indsats,  men  også  til  Katrine  og  
hendes  ridelærer-‐team,  som  hjalp  til.  
  
  

  

  

  
  

  

9.   Springundervisning,  bomtræning,  stævnehjælp?  v.  Michael  
Ved  sidste  brugermøde  fik  vi  fortalt,  at  der  var  ca.  16  ryttere,  som  ville  have  springdressur.  
Vi  har  derefter  fået  5  henvendelser  om  dette  ønske.  Dog  5  forskelligartede  ønsker  i  forhold  
til  ugedag,  pris  og  lærer.  
Det  har  derfor  været  svært  for  os  at  gætte  om  hvad  det  er  springrytterne  reelt  
efterspørger.    
Er  det  springdressur  (som  er  uden  bomme  og  spring)  eller  mere  
bomtræning/gymnastikspring?  
Vi  havde  en  løsning  på  stævnehjælp  tilknyttet  bomtræning,  men  desværre  blev  den  
pågældende  underviser  pludselig  sygemeldt.  
Vi  er  fortsat  på  udkig  efter  en  god  stævnehjælp,  men  lige  nu  er  det  svært  at  lokke  til  GEK,  
når  vi  reelt  kun  har  1  rytter,  som  efterspørger  det,  da  resten  har  fundet  hjælp  andre  steder.  
Men  vi  giver  ikke  op.  Og  vi  forestiller  os,  at  hvis  vi  finder  den  rette,  så  vil  nogle  ryttere  også  
vælge  hende/ham  i  stedet  for  den  nuværende  løsning.  
Michael  vil  gerne  hjælpe  til  de  større  stævner,  distriktsmesterskab,  Christmas-‐show  etc.  Så  
tag  fat  i  ham,  hvis  du  har  behov  for  det.    
Action:  Mulle  og  Michael  er  på  opgaven  
  
10.  Økonomi  i  forhold  til  talentprogram  v.  Karina  og  Charlotte  
Vi  har  nu  fået  tilbud  hjem  ang.  de  ekstra  omkostninger  som  GEK’s  talentprogram  giver  os.  
Heldigvis  støtter  vores  samarbejdspartnere  meget  op  om  projektet,  og  har  derfor  givet  os  
nogle  fordelagtige  priser  og  gode  rabatter.  Vi  er  sikre  på,  at  den  investering  vi  laver  her  vil  
generere  god  markedsføring  af  klubben.    
Action:  Charlotte,  Karina  og  Anne-‐Sofie  går  videre  med  projektet  
11.  Hjemmesiden,  og  info  på  denne  
Vi  er  kede  af,  at  det  trækker  sådan  ud  med  lanceringen  af  den  nye  hjemmeside.  Der  
mangler  en  del  på  den,  og  vi  besluttede  på  mødet,  at  Mulle  ville  tage  action  på  det,  og  få  
en  af  hendes  medarbejdere  til  at  få  den  i  gang.  Det  vigtigste  er,  at  den  nu  bliver  lanceret.  
Så  må  vi  fylde  mere  indhold  på  den  senere.    
Action:  Mulle  overtager  opgaven  
12.  Eventuelt  
Bernstorffsparken  
Vi  er  kede  af,  de  episoder  vi  har  med  løse  hunde  i  Bernstorffsparken,  som  forskrækker  eller  
direkte  har  gået  til  angreb  på  vores  heste.  Vel  og  mærke  hvor  hundeejerne  er  ligeglad  med  
den  skade  deres  hunde  forårsager  på  heste  og  ryttere.  
Vi  ved  ikke  helt  hvad  vi  skal  gøre  for  at  komme  dette  problem  til  livs.  Vi  aftalte,  at  vi  måtte  
tale  med  Sportsrideklubben  om  problemet  og  dermed  finde  en  fælles  løsning.  
Action:  Mulle  tager  fat  i  SPR.  
Loft  og  opbevaring  af  rideudstyr  

Vi  har  besluttet  at  loftet  over  pensionærstalden  kun  må  benyttes  af  pensionærer.  Loftet  
over  rideskolen  må  ligeledes  kun  benyttes  af  rideskoleelever.  
Hvis  der  er  rideskoleelever,  som  har  en  kasse  eller  skab  på  det  store  loft,  så  skal  det  flyttes  
til  det  andet  loft  nu  her  inden  jul.    
Action:  Mulle  laver  skilte  til  at  sætte  på  dørene  ang.  dette  
  
Jule-‐festivitas  
•   Søndag  den  15.  december  er  der  julefest  for  rideskolen,  med  juletræ,  julemand  og  hygge  i  
logen.  Alle  er  velkomne,  og  pensionærerne  er  velkomne  til  at  forberede  en  kvadrille  eller  
pas  de  deux  til  opførelse  i  det  store  ridehus.  
•   Nissevenner  for  pensionærer.  Gitte  Nygaard  har  taget  initiativ  til  at  sørge  for  at  lave  nisse-‐
venne-‐udtrækning  og  julepyntning  torsdag  den  28.11.  Alle  må  også  gerne  julepynte  deres  
bokse.  Men  skal  huske  at  fjerne  pynten  efter  jul.  Så  lad  vær  med  at  sætte  pynt  op,  som  du  
ikke  selv  gider  fjerne.  (sidste  år  var  der  mange  rideskolebokse,  hvor  silkebånd  etc.  ikke  blev  
fjernet  efterfølgende).  
•   Lucia  –  hvis  der  er  nogen,  som  har  lyst  til  at  tage  initiativ  til  at  holde  Lucia  for  ryttere  og  
heste  fredag  den  13.  december,  så  må  I  endelig  henvende  jer.  
  

  
Næste  bestyrelsesmøde  er  den  27.  november  
  
  
  

