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Bestyrelsesvrinsk November 2013: Vagtskifte
Som kommunikeret i Maj, så bad bestyrelsen Pauline om at være formand velvidende, at hun ville være
nødt til at forlade bestyrelsen på et tidspunkt. Vi aftalte, at når det blev nødvendigt, så ville det være
undertegnede, der overtog formandsposten.
Nu er tidspunktet kommet. Dels fordi Pauline har brug for at bruge tid på sin flytning og dels fordi
rekrutteringen af ny daglig leder skal forankres blandt de kræfter der fremadrettet vil udgøre bestyrelsen
på GEK.
Pauline udgik af bestyrelsen efter bestyrelsesmødet den 7. november og samtidig overtog undertegnede
hvervet som formand. Bakket op af en enig bestyrelse har vi endvidere sagt ja tak til Susanne Biltoft, der
har meldt sig klar til at deltage bestyrelsesarbejdet fremadrettet. Velkommen i bestyrelsen til Susanne.
På egne vegne og på vegne af GEK vil jeg gerne rette en kæmpe tak til Pauline for hendes mangeårige
arbejde i GEKs bestyrelse herunder de seneste år som formand, hvor hun har udvist godt lederskab og med
stor ildhu har taget en kæmpetørn for at gøre GEK til et bedre sted. Resultaterne er mange og taler for sig
selv, men jeg vil godt nævne 3 af de mest iøjnefaldende resultater:




Pauline kom hjem med en underskrevet aftale med SLKE omkring leje af Foldarealer i
Bernstoffsparken.
Pauline skaffede den eksterne finansiering til hele den ganske dyre etablering af foldene.
Pauline har etableret stram økonomisk styring således at GEK kan levere et stabilt økonomisk
resultat år efter år.

Personligt vil jeg gerne sige tak til Pauline fordi hun gik med til at tage formandsposten også det seneste
halve år og med uformindsket styrke har udfyldt rollen. Efter få uger på posten er jeg ikke i tvivl om
hvormeget Pauline har ofret for GEK.

Omkring opgaven med at rekruttere en ny daglig leder, så har vi tidligt i processen dannet et rekrutteringsudvalg, der driver ansættelsesprocessen. Udvalget består af Klaus Harder(formand), John Mikkelsen
(Kasserer) og Susanne Biltoft. Jeg har inddraget Susanne fra den første dag i denne proces fordi Susanne
som pensionær, tidligere formand på GEK, og klubmester er et godt talerør for pensionærerne og deres
behov på GEK. Vi er midt i processen nu, men vender tilbage når der er nyt at berette.

Måske vi ses til Nanna’s afskedsreception den 28/11 kl 14?

Mvh
Klaus Harder, ny Formand for GEK
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