  

Dagsorden  –  Bestyrelsesmøde  den  12.  december  2018  
  
Deltog:  
Michael  Weisbjerg  (de  første  timer)  
Karina  Christoffersen  
Mikkel  T.  Madsen  
Hanne  Friberg  
Mulle  Gregorius  
Charlotte  Skousen  
Michala  Troels  Smith  
  
Fraværende:  
Ann-‐Cristin  Tømmerbakken  
  
AGENDA  
1.   Actionpunkter  fra  sidste  bestyrelsesmøde  
2.   Økonomi,  v.  Karina  
3.   Personalenyt,  status  
4.   Venteliste  pensionærer  
5.   Storfold  –  dræn  
6.   Forløb  med  Henning  
7.   Dato  for  brugermøde  med  intro  af  ny  vision  
8.   Sponsorer:    rideskoleheste,  udendørs  bane,  folde  …  osv  
9.   Ekstern  underviser,  (Jans  forslag)  
10.  Undervisning  juleferien  
11.  Rideskolehestene  juleferien  
12.  Eventuelt  
  
  
  
1.   Actionpunkter  fra  sidste  bestyrelsesmøde  
Blev  gennemgået,  og  der  er  ingen  hængepartier.  
  
2.   Økonomi    v.  Karina  
2018  har  været  et  anderledes  år  for  GEK  med  lav  belægning  første  halvår,  lang  sommerlukning  
og  en  dyr  ombygning.  Dette  betyder  selvfølgelig,  at  vi  skal  passe  på  vores  penge,  men  de  sidste  
måneder,  hvor  stalden  er  fuld  igen  ser  pæne  ud,  så  vi  er  meget  fortrøstningsfulde  i  forhold  til  
2019.  Aase-‐Line  har  haft  sidste  dag,  og  i  stedet  har  vi  ansat  en  ekstern  regnskabshjælp.  Og  hun  
er  ved  at  blive  sat  ind  i  vores  regnskaber  og  bogføring  sammen  med  Karina.  Vi  synes  at  vores  
bank  er  tunge  og  danse  med  i  forhold  til  deres  procedurer  ved  skift  i  kontaktperson,  hvilket  vi  
synes  er  udfordrende  i  forhold  til  at  GEK  er  en  forening  med  skiftende  bestyrelser.  Og  deres  
procedurer  giver  øget  arbejde  for  os.  Vi  talte  om  vi  måske  skulle  skifte  bank.    
Action:  Mulle  tager  kontakt  til  en  bank  og  hører  om  mulighederne  for  at  skifte  dertil.  
  

3.   Personalenyt  
David  har  været  i  gang  med  at  istandsætte  lejligheden  over  stalden,  men  er  gået  i  stå,  da  der  
var  ekstra  arbejde  i  stalden  op  til  åbningen.  Nu  kan  der  godt  frigøres  noget  tid  i  stalden,  som  
han  kan  bruge  til  at  istandsætte  lejligheden.  Michael  har  talt  med  Rosa  om  at  flytte  ind  i  den  
lejlighed,  som  ligger  over  rideskolen  mod  at  hun  tager  nogle  specifikke  vagter  og  står  til  
rådighed  i  forskellige  situationer.  
Personalet  fortjener  julegaver,  og  vi  skal  derfor  lave  13  julegavekurve  til  de  ansatte  med  lækre  
sager.  De  skal  være  færdige  mandag  den  18.  Samtidig  bliver  personalet  inviteret  til  en  
nytårsmiddag  ude  den  5.  januar,  når  alle  er  tilbage  igen.  
Michael  holder  fri  fra  fredag  den  21.  december  til  den  2.  januar.  Desuden  rejser  Michael  på  
ferie  i  14  dage  fra  den  3.  februar  2019.  
Mens  Michael  holder  julefri  fra  GEK  tager  staldpersonalet  over.  Michael  har  aftalt  hvordan  de  
gør  i  forhold  til  juleaften  og  særlig  nytårsaften,  så  både  heste  og  hesteejere  kan  være  helt  
trygge.  
Action:  Michael  sender  en  mail  ud  til  alle,  så  alle  er  klar  over  hvad  de  har  ansvar  for,  mens  han  
er  væk.  AC  sørger  for  julegaver  til  alle.  Mulle  laver  invitationer  til  nytårsmiddag.  
  
4.   Venteliste  pensionærer  
Vi  har  venteliste,  men  da  to  pensionærheste  flytter  1.  januar,  har  vi  mulighed  for  at  tage  flere  
pensionærer  ind  fra  listen.  Bestyrelsen  har  fået  mappen  og  skriver  ud  og  tilbyder  en  boks.  Der  
er  blevet  lavet  en  mailadresse,  som  hedder  venteliste@gek.dk    -‐  den  går  til  et  udvalg  i  
bestyrelsen,  som  har  overtaget  den  del  fra  Michael.  
Action:  Charlotte  skriver  ud  til  2  mulige  pensionærer.  
  
5.   Storfold  –  dræn  
Vi  har  fået  et  tilbud  om  at  få  drænet  vores  storfold.  Michael  tror  ikke,  at  den  omgang  tilbuddet  
lyder  på  vil  gøre  den  store  forskel.  Og  det  vil  desuden  betyde,  at  vi  skal  tage  storfolden  ud  af  
foldordningen  i  en  periode.    
Vi  er  dog  kede  af,  at  både  storfold  og  havefold  (og  sygefolden)  er  så  mudrede,  og  er  bange  for  
at  det  kan  give  problemer,  når  frosten  sætter  ind.  Derfor  vil  vi  gerne  hælde  noget  på  de  folde,  
som  suger  og  kan  afhjælpe  problemet.  Michael  mener,  at  grovflis  kan  være  det  rigtige  i  dette  
tilfælde  og  vil  derfor  indhente  tilbud  på  dette  både  til  storfolden,  havefolden  og  sygefolden.  
Action:  Michael  sørger  for  grovflis  på  storfolden,  havefolden  og  sygefolden  hurtigst  muligt.  
  
6.   Forløb  med  Henning  
Vi  skal  nu  præsentere  vores  omfattende  arbejde  med  klubkonsulenten  til  medlemmerne.  Vi  gik  
vores  plan  igennem  og  er  up  to  date  med  de  fleste  punkter.  Karina  er  i  fuld  gang  med  en  
præsentation,  og  vi  skal  få  koordineret  det  sidste,  så  vi  alle  er  enige  om  alt  i  strategien.  Derfor  
skal  vi  læse  hele  materialet  igennem  igen  og  forholde  os  til  alle  punkter.    
Action:  Karina  laver  præsentation  og  Charlotte  kigger  visionen  igennem  og  sender  evt.  forslag  
til  updatering  til  resten  af  bestyrelsen.  
  
7.   Dato  for  brugermøde  med  intro  af  ny  vision  
31.  januar  i  logen  –  sæt  kryds  i  kalenderen  allerede  nu.  
  

8.   Sponsorer:    rideskoleheste,  udendørs  bane,  folde  …  osv  
Vi  har  brug  for  sponsorer  for  at  komme  i  land  med  alt  det  vi  gerne  vil  realisere.  Vi  tror,  at  der  
sidder  forældre,  som  kunne  være  interesserede  i  at  sponsere  noget,  men  ikke  helt  kan  
overskue,  hvilke  muligheder  de  har.  Derfor  vil  vi  visualisere  det  bedre.  
Action:  Mulle  kommer  med  et  visuelt  oplæg  på  guld-‐  sølv  og  bronze-‐sponsorat.  
  
9.   Ekstern  underviser,  (Jans  forslag)  
Et  medlem  har  forespurgt  på  at  afholde  et  lørdagskursus  med  en  ekstern  berider,  og  det  er  ok,  
hvis  han  selv  står  for  det,  og  berideren  er  godkendt  af  bestyrelsen.  Opslaget  er  oppe  på  fb.  
Kurset  er  lørdag  den  22.  december.  Og  alle  kan  tilmelde  sig  til  Jan  Stegemüller.  
  
10.  Undervisning  juleferien  
  
Thomas  holder  fri  den  25.  december  og  den  1.  januar  -‐    Han  kan  evt.  komme  til  GEK  torsdag  
den  27.  og  undervise.    
Louise  underviser  fredag  den  21.  december  og  kommer  mellem  jul  og  nytår  fredag  den  28.  
december  fra  12-‐16.    
Undervisernes  egne  elever  har  fortrinsret  til  disse  juleferie-‐tider,  men  alle  kan  tilmelde  sig,  hvis  
der  er  ledigt,  da  flere  ryttere  er  på  juleferie.  
Michael  holder  fri  onsdag  den  26.  december  
Action:  Charlotte  skriver  opslag  på  fb  og  hænger  opslag  op  ang.  Louises  tider  
  
11.  Rideskolehestene  juleferien  
Rideskolehestene  får  juleferie  fra  den  23.  Hestene  får  helt  fri  nogle  dage,  hvor  de  bare  skal  på  
fold  og  slappe  af  og  derefter  kan  eleverne  købe  privatundervisning,  så  rideskolehestene  får  en  
anderledes  hverdag  i  julen.  
  
12.  Eventuelt  
•   Vi  vil  sende  mail  ud  til  alle  med  de  aktiviteter,  som  allerede  er  planlagt  i  2019  –  både  
overfor  pensionærerne  og  rideskoleeleverne.  Action:  Bestyrelsen  og  Katrine  
•   Men  sæt  allerede  et  kryds  i  kalenderen  torsdag  den  10.  januar  kl.19,  hvor  Nicolaj  Jarløv  
fra  Hørsholm  Hestepraksis  kommer  og  fortæller  om  skader,  og  hvordan  man  skal  
forholde  sig  i  forhold  til  hvilke  skader.  Action:  Mulle  
•   Desuden  vil  vi  gerne  holde  et  kursus  i  miljøtræning  –  både  overfor  rideskolen  og  
pensionærerne.  Dato’er  og  mere  info  følger.  Action:  Mulle  og  Charlotte  
•   Naboen  op  mod  ridehuset  vil  gerne  have  opsat  nye  hegn.  Det  har  vi  desværre  ikke  råd  
til  nu.  
•   Vi  får  nu  nye  bunde  i  vores  ridehuse.  Mandag  den  17.  december  får  det  lille  ridehus  en  
ny  opdateret  bund  og  det  store  ridehus  rettes  til.  Tirsdag  den  18.  december  får  det  
store  ridehus  et  nyt  toplag.    
Opråb  til  alle.  Vær  søde  at  huske  at  samle  pærer  op  efter  jer  ALTID  og  lige  efter  at  
hesten  har  klattet.  På  den  måde  passer  vi  bedst  på  vores  nye  bunde  –  og  vores  
økonomi.  

