Bestyrelsesmøde  torsdag  den  15.  november  klokken  18-‐22  (i  logen)  
  
Deltagere  
Mulle  Gregorius  
Mikkel  T.  Madsen  
Karina  Christoffersen  
Hanne  Friberg  
Charlotte  Skousen  
Michaela  Troels-‐Smith  
Ann-‐Cristin  Tømmerbakken  
(Katrine  Byskov  den  sidste  time)  
  
Fraværende:  
Ingen  
  
Dagsorden  
1.  Opfølgning  på  aktionspunkter  fra  sidste  b-‐møde  
2.  Økonomi  
3.  Renovering  -‐  status  
4.  Ro  og  orden  og  rutiner  i  stalden  
5.  Åbningsfest  status  
6.  Hjemmeside,  status  og  next  step  
7.  Rideskole  (m.  Katrine  –  hun  kommer  kl.21)  
  
-‐  Stilletider  og  regler  
  
-‐  Parter/passere  
  
-‐  Rideskolestævne  
-‐  Andet  
8.  Eventuelt  
  
Referat  
  
1.  Opfølgning  på  aktionspunkter  fra  sidste  b-‐møde  
Der  er  taget  action  på  alle  punkter.  Arbejdet  med  hjemmeside,  klubstævne  og  åbningsfest  er  i  fuld  
gang.    
  
2.  Økonomi  
Når  vi  kigger  på  vores  budget,  så  ser  det  faktisk  fornuftigt  ud.  I  forhold  til  sidste  år  på  denne  tid  ser  
det  meget  fint  ud.  Det  skyldes  selvfølgelig,  at  vi  er  haft  et  stort  ryk  ind  af  pensionærer.  Men  det  
skyldes  også,  at  vi  i  forhold  til  sidste  år  ikke  har  så  store  faste  lønomkostninger.  Dernæst  har  vi  haft  
en  del  restancer,  som  nu  er  blevet  betalt  af  de  pågældende.  
Vi  har  indgået  samarbejde  med  en  ekstern  regnskabsmedarbejder,  som  starter  1.  december  og  
overlapper  Aase-‐Line,  så  hun  kan  blive  sat  ind  i  procedurerne.    
Aase-‐Line  arbejder  på  at  gøre  årsregnskabet  klart,  så  det  bare  kan  justeres  til  at  vores  eksterne  
hjælp  efterfølgende.  
Action:  Karina  tager  møde  med  Aase-‐Line  og  vores  eksterne  hjælp  

3.  Renovering  -‐  status  
Nu  er  vi  gået  ind  i  den  allersidste  fase,  hvor  der  bliver  fulgt  op  på  de  sidste  detaljer.  Der  er  
afsluttende  byggemøde  torsdag  den  22.  november.  Overordnet  har  vi  været  rigtig  glade  med  hele  
processen  og  vores  samarbejdspartnere.  Vi  er  kede  af,  at  vaskepladsen  først  vil  fungere  optimalt  
fra  sommer,  men  løsningen  med  gummi-‐listen  er  ok  indtil  videre.    
Brandsagen  er  også  ved  at  være  færdig  –  endelig.  Det  har  været  en  meget  langtrukken  proces  at  
køre  igennem,  og  der  har  været  en  del  fejl,  som  har  skulle  rettes  løbende.  Der  er  sket  noget  med  
belysningen  i  ridehuset,  som  skal  tjekkes.  
Men  nu  er  vi  ved  at  være  der,  og  kontoret  kan  endelig  tages  i  brug.  Der  er  bestilt  nye  møbler  til  
kontoret  med  nye  stole  og  hæve-‐sænke-‐borde,  nye  arbejdslamper  og  nye  møbler  til  
personalekøkkenet.    
Som  noget  af  det  allersidste,  er  vi  ved  at  male  rotunden,  så  de  sidste  grimme  spor  fra  branden  
fjernes.    
Action:  Hanne  gennemgår  det  sidste  og  får  lagt  en  plan  for  hvornår  de  sidste  ting  skal  laves.  
  
  
4.  Ro  og  orden  og  rutiner  i  stalden  
Vi  har  udfordringer  med  både  ro  og  orden  i  staldene.  Vi  indfører  nu  lukketid  i  ridehusdelen  og  skal,  
når  alt  arbejdskøretøj  er  væk,  indføre  rutiner,  som  gør,  at  hestene  bliver  trukket  ud  af  den  
nærmeste  indgang  og  rundt  om  i  stedet  for  igennem  gangene.  Den  regel  skal  både  gælde  for  
staldpersonalet  og  for  pensionærerne.  
Der  er  desværre  stadig  nogen,  som  ikke  fejer  efter  sig,  når  de  har  striglet  hest,  eller  når  hesten  har  
klattet.  Der  ligger  snavs  i  hjørnerne  ved  vores  striglepladser,  som  i  løbet  af  ingen  tid  er  blevet  
sjasket  så  meget  til,  at  det  fine  træværk  næsten  har  taget  varig  skade.  Det  er  bare  så  ærgerligt.  
Det  er  kommet  bag  på  os,  at  så  mange  vasker  deres  heste  hele  tiden,  bare  fordi  vi  har  fået  varmt  
vand.  Og  når  situationen  med  vandløbet  er  som  det  er  indtil  sommeren,  bliver  vi  nødt  til  at  
henstille  til,  at  man  vasker  så  lidt  som  muligt.  Brug  hellere  en  spand  og  en  svamp  til  at  vaske  ben  
end  at  spule  med  slangen.  Og  tænk  dig  grundig  efter,  om  din  hest  virkelig  har  brug  for  en  gang  
vask,  eller  om  du  kan  strigle  den  ren  i  stedet.    
Desuden  sætter  vi  en  sort  spand  op  ved  striglepladserne,  så  ALLE  kan  feje  efter  sig,  så  vi  holder  
ristene  rene.  
Det  er  vigtigt,  at  dit  barn  også  lærer  disse  regler.  
Desuden  må  vi  henstille  til,  at  der  ikke  må  hænge  andet  på  boksdørene  end  en  grime  og  et  
træktov.  Resten  skal  ind  i  skabet.  
Og  apropos  skabene,  så  er  nogle  af  skabslågerne  allerede  blevet  ødelagt,  fordi  brugerne  har  ladet  
skabet  stå  åbent  og  der  så  fx  er  kommet  en  stor  tung,  madvogn  forbi.  
Det  er  derfor  vigtigt,  at  man  hele  tiden  lukker  skabslågen,  så  den  aldrig  bare  står  åben.  Hvis  den  
ikke  kan  lukke,  er  det  fordi  der  er  for  meget  i  skabet.  
Derudover  er  der  stadig  pensionærer,  som  ikke  samler  klatter  op  efter  deres  hest.  Enten  når  de  
går  igennem  rotunden,  når  de  trækker  igennem  staldgangene,  når  de  rider  i  ridehuset  eller  på  
ridebanen.  Det  er  ikke  ok.  Og  fra  nu  af  får  den  pågældende  en  advarsel,  når  det  sker.  
Så  igen,  indprent  dette  til  dit  barn.    
Action:  Vi  taler  med  Michael  om  hvordan  vi  administrerer  dette  
  
  

5.  Åbningsfest  status  
Mulle  har  sørget  for  invitationer  og  delt  ud  til  ca.  90  naboer  i  området.  Derudover  er  kommunen,  
fonden  og  samarbejdspartnere,  ansatte  og  medlemmerne  inviteret.  Vi  glæder  os  til  dagen  og  
håber,  at  så  mange  som  muligt  vil  komme  og  fejre,  at  vi  endelig  er  færdig  med  renoveringen.  
Michael  har  knoklet  på  for  at  sørge  for,  at  alle  de  sidste  småting  bliver  færdige.  Der  er  kaldt  ekstra  
staldhjælp  ind  den  sidste  uge,  og  bestilt  at  møddingen  hentes  fredag,  så  det  kan  se  pænt  ud  
lørdag.  
Både  pensionærer  og  rideskolemedlemmer  vil  blive  bedt  om  at  være  med  til  at  få  stalden  til  at  
fremstå  allerflottest.  Det  indebærer  en  arbejds-‐eftermiddag  fredag  den  23,  hvor  vi  forventer  at  
alle  pensionærer  og  parter  og  passere  dukker  op  og  hjælper  til.  Vi  sender  en  mail  ud  herom  
snarest.  
Bestyrelsen  har  også  en  masse  opgaver  og  desuden  vil  vi  gerne  have,  at  frivillige  vil  melde  sig  til  at  
hjælpe  til,  både  med  forberedelserne  og  med  oprydningen  efter  klokken  15.  Skriv  til  
bestyrelsen@gek.dk,  hvis  du  vil  hjælpe  til.  Eller  tag  fat  i  en  fra  bestyrelsen  og  tilbyd  din  hjælp.  Vi  
har  allerede  fået  en  henvendelse,  som  vi  er  rigtig  glade  for.  
Bestyrelsen  har  lavet  en  lang  to  do  liste.  
  
  
6.  Hjemmeside,  status  og  next  step  
AC  og  Mixi  arbejder  videre  på  det.    
  
  
7.  Rideskole    
Katrine  var  med  på  mødet,  og  kunne  orientere  om  status:  
-‐   Der  har  været  tandlæge  til  11  heste,  og  der  blev  ordnet  lidt  spidser  osv.  Men  det  så  ok  ud.  
-‐   Kiropraktor  til  3  heste    Paula,  Cabaletto  og  Isabella.  Isabella  har  Katrine  valgt  at  tage  2  uger  ud  
af  rideskolen,  og  få  genoptrænet  hende.  Hun  har  ingen  rygmuskler  og  er  meget  låst  i  ryggen.  
Går  pt.  med  en  springsadel  for  at  lette  trykket  på  ryggen  
-‐   Katrine  har  ændret  sadler  på  9  heste  
-‐   Holdene  er  fuldt  booket,  der  er  enkelte  pladser  kl.  15.00,  men  eleverne  har  svært  ved  at  nå  det  
så  tidligt  ift.  skolen.  
-‐   Katrine  har  ryddet  op  i  ventelisten,  samt  flyttet  rundt  på  en  masse  ryttere.  Stadig  nogle  få  der  
skal  flyttes,  men  der  skal  lige  være  plads.    
-‐   Katrine  har  rykket  for  betaling  for  12  medlemmer.  2  havde  ikke  betalt  siden  december  2017,  
men  har  nu  betalt.  De,  der  har  nye  betalingskort  skal  aktiveres,  det  skal  der  følges  op  på  
-‐   Vi  har  nogle  gamle  ponyer,  og  dem  skal  vi  passe  på.  Katrine  vil  give  dem  lidt  mere  fri,  og  prøver  
at  tage  nogle  ud  af  rideskolen  i  perioder,  for  at  give  dem  ro,  så  de  ikke  får  en  skade  
-‐   Katrine  vil  lave  en  plan  for  hvordan  heste  og  ponyer  kan  få  lidt  ferie,  når  skolerne  alligevel  har  
ferie.    
o   4  dages  fri  og  efterfølgende  3  dage  med  privatundervisning,  ridelejr,  ryttermærke  
kurser  osv.    
o   Juleferie,  helt  fri  eller  måske  sælge  nogle  ”jule-‐parter”  på  ponyerne.  Eller  sælge  
eneundervisning  på  nogle  af  ponyerne.    
  
  

•   Stilletider  og  regler  
I  hverdagen  om  formiddagen,  må  man  kun  opholde  sig  i  stalden  hvis  man  har  et  ærinde.    
I  weekenden  skal  der  være  ro  i  stalden  efter  lukketid.  Det  er  kun  parterne  der  må  være  der.  
Der  sættes  et  skilt  op,  hvor  der  står  at  stalden  er  lukket  13.30  lørdag  og  14.30  søndag.  
Når  instruktørerne  de  respektive  dage  forlader  GEK  en  halv  time  efter  sidste  lektion,  bliver  stalden  
lukket  af  med  kæder  og  skilte.    
Hvis  privatrytterne  skal  bruge  det  lille  ridehus,  skal  der  trækkes  ind  udefra  –  ikke  igennem  
staldgangen.  
Vi  talte  om,  at  rideskoleeleverne  måske  ikke  kender  de  almindelige  regler,  så  derfor  vil  vi  lige  
skrive  hovedreglerne  her:  
1.  Hesten  må  kun  trækkes  ud  af  sin  boks  i  forbindelse  med,  at  den  skal  rides.  
2.  Ingen  må  gå  ind  til  en  hest  i  boksen.  Der  skal  den  ha’  ro.  
3.  Man  må  selvfølgelig  aldrig  sætte  sig  op  på  en  hest,  når  den  står  i  boksen.  
4.  Man  må  IKKE  trække  en  hest  rundt  på  vejene  eller  ind  i  ridehuset,  hvis  man  ikke  har  fået  besked    
på  at  gøre  det  af  sin  instruktør.  
5.  Man  må  ikke  give  godbidder  til  privathestene  uden  at  få  tilladelse  af  ejeren.  
  
Katrine  vil  sørge  for  at  der  bliver  lavet  et  klart  regelsæt  som  hænger  i  stalden  og  også  sendes  ud  
pr.  mail.  Reglerne  vil  desuden  bliver  gennemgået  på  alle  holdene  og  det  gøres  klart  at  overholdes  
disse  regler  ikke,  kan  man  få  karantæne.    
  
•   Part  og  passerne  
Katrine  vil  se  på  om  partkontrakten  skal  ændres  lidt  og  også  gentænke  vores  passersystem.    
Passerlisterne  er  ikke  opdaterede.  Nogle  heste  har  flere  passere,  andre  har  ingen.    
Passer-‐rollen  var  tænkt  som  en  hjælp  til  ridelærerne  og  for  at  lære  de  pågældende  elever  at  tage  
øget  ansvar  for  deres  passer-‐hest.  
Katrine  betragter  det  som  et  privilegie,  at  pigerne  er  glade  for  hestene  og  gerne  vil  være  i  stalden,  
men  da  der  er  så  mange  må  der  laves  nogle  klare  regler,  da  det  ellers  går  ud  over  roen  og  hestene.  
Og  derudover  vil  Katrine  gerne  tage  initiativ  til  afholdelse  af  fælles-‐arrangementer  for  rideskolen,  
eksempelvis:  
  
-‐   Sociale  tiltag  for  pigerne  og  ponyerne  
-‐   Horsmanship  med  Christel  
-‐   Pudse  dag  
-‐   Soignerings  konkurrence    
-‐   Møde  med  hjælpepigerne,  så  de  lærer  det  korrekt  
  
•   Rideskolestævne  
Der  skal  naturligvis  afholdes  et  stævne  for  rideskolen.  Og  det  er  der  også  efterspørgsel  efter.  
Katrine  undersøger  hvornår  det  kan  blive.  Jul/nytår  er  normalt  en  tid,  hvor  mange  er  på  ferie,  så  
derfor  vil  januar  være  mere  oplagt,  så  vi  ikke  afskærer  nogle  elever  fra  at  deltage.    
  
For  at  et  stævne  kan  blive  til  noget  er  det  essentielt,  at  der  er  frivillige  voksne,  som  melder  sig.  
Både  til  planlægningen,  til  selve  dagen,  til  at  bage  kager  og  sælge  kaffe  og  saftevand  og  også  til  ar  
rydde  op  bagefter.    

Så  hermed  en  opfordring  til  alle  forældre  om  at  melde  jer  til  Katrine  med  de  opgaver  I  har  lyst  til  at  
udføre.  
  
•   Sponsering  af  en  rideskolehest  
Du  kan  nu  sponsere  en  rideskolehest  via  dit  firma.  Det  koster  6.800  kr.  for  et  år.  
  
For  det  beløb  får  du/dit  firma:  
o   Firmanavn  på  hestens  boks  
o   Firmanavn  på  hestens  underlag,  så  alle  kan  se  det,  når  de  sadler  op  og  når  hesten  rides  
o   Navn  og  logo  på  et  større  skilt  placeret  ved  tilskuer-‐tribunen  i  ridehuset  
o   Diplom/billede  af  hesten,  som  firmaet  kan  få  
  
Hvad  får  GEK/hestene  for  pengene:  
o   Nyt  udstyr  
o   Løbende  tilpasning  af  sadel  
o   Massage  
o   Kiropraktor  
  
Er  du  interesseret  i  at  sponsere  en  rideskolehest,  så  skriv  til  Katrine  Byskov  på  rideskole@gek.dk  
  
8.  Eventuelt  
Møde  m.  Michael  
-‐   Mulle  har  holdt  møde  med  Michael.  Det  omhandlede  primært  klargøring  til  åbningen.  
-‐   Der  er  bestilt  rengøring  af  logen  og  hele  køkkenet  og  inde  i  skabene  
-‐   En  pensionær,  Henriette  Holck  vil  gerne  pudse  vinduer  og  købe  blomster  –  skønt!  
-‐   Der  er  bestilt  Plast/gummi  til  alle  kæderne  
-‐   Vores  gamle  automat  virkede  ikke  mere.  Michael  har  bestilt  en  ny  automat  med  kaffe,  the  
og  sager.  
-‐   Der  bliver  opstillet  sorte  spande  ved  de  folde,  hvor  der  skal  fjernes  klatter  efter  brug.  
-‐   Der  bliver  indkøbt  flere  trillebøre,  greb  og  koste.  
-‐   Der  bliver  pudset  vinduer  
  
Venteliste  til  GEK  
Som  alle  kan  se,  har  vi  nogle  hestebokse  ledige.  Dette  er  med  fuldt  overlæg,  da  vi  ikke  er  
interesserede  i,  at  fylde  hele  stalden  op,  da  GEK  derved  bliver  for  pressede  på  foldene.  Lige  nu  er  
der  4  (eller  8  hvis  man  indregner  dem,  som  har  en  ”måske-‐tid”  på  sygefold),  som  ikke  er  på  
foldordning.  Desuden  er  der  et  stort  pres  på  ridehuset,  især  her  i  vintersæsonen.  Vi  vil  gerne  give  
de  pensionærer,  som  har  valgt  GEK  en  god  oplevelse  af  at  stå  her,  så  derfor  har  vi  lukket  for  flere  
pensionærer,  selvom  der  står  mange  på  venteliste.    
Det  vil  sige,  at  vores  beslutning  både  handler  om  hestevelfærd,  sikkerhed  og  om  at  de  som  rider  
skal  få  noget  ud  af  sin  ridning  og  sin  undervisning.  
Når  vi  har  dannet  os  et  billede  af,  hvordan  alt  forløber,  med  det  antal  pensionærer  vi  har,  vil  vi  
tage  emnet  op  igen.  Det  bliver  tidligst  januar  ’19.  
  
  

