REFERAT  BESTYRELSESMØDE  24.  MARTS  2020  
Via  Zoom  pga.  Corona  
  
Deltagere  
Mulle  Gregorius,  formand  
Mikkel  T.  Madsen,  næstformand  
Karina  Christoffersen,  kasserer  
Hanne  Friberg,  medlem  
Ann-‐Cristin  Tømmerbakken,  medlem  
Helle  Krogsgaard,  medlem  
Charlotte  Skousen,  sekretær  
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REFERAT  
  
1.   Aktionspunkter  fra  sidste  møde  
Vi  arbejder  stadig  på  den  nye  hjemmesiden  og  der  er  nogle  af  de  tidligere  punkter  som  er  sat  
på  hold  pga.  Corona.  Vi  mangler  nu  den  sidste  finpudsning  for  at  gå  i  luften  og  besluttede  os  
for  at  betale  et  mindre  beløb  for  dette  arbejde.  
  
2.   Økonomi  
Økonomien  Inden  Corona  så  fin  ud.  Men  i  disse  tider  er  det  er  svært  at  spå  om  fremtiden.  Vi  
står  i  en  situation  meget  ulig  andre  sportsklubber,  da  vi  har  meget  store  udgifter  til  pasningen  
af  hestene,  og  at  disse  udgifter  ikke  kan  minimeres  –  kun  hvis  vi  sælger  nogle  af  
rideskolehestene.  Vi  er  glade  for,  at  vores  medlemmer  er  blevet,  og  bakker  klubben  op  under  
krisen  på  trods  af,  at  der  ingen  undervisning  er.  Vi  gør  vores  ypperste  for  at  finde  de  bedste  
løsninger  og  måder  at  kompensere  på.    
Vi  gør  hvad  vi  kan,  for  at  få  del  i  de  puljer  og  ordninger,  som  regeringen  kan  tilbyde.    
Vi  kan  kun  sige,  at  vi  følger  udviklingen  tæt  og  tager  14  dage  af  gangen.    
Hvis  der  sidder  nogle  af  jer  medlemmer,  som  har  styr  på  og  overblik  over  alle  puljer  og  
ordninger  og  har  lyst  til  at  hjælpe  os  i  denne  proces,  så  send  gerne  en  mail  til  
bestyrelsen@gek.dk.    
Aktion:  Karina  og  AC  vil  se  på  hvad  DRF  har  lagt  ud  komme  til  bunds  i  dette.  

  
3.   Rideskole  
Rideskolen  er  jo  lukket  ned  i  disse  tider,  og  Katrine  passer  hestene.  De  kommer  på  fold  hver  
formiddag,  også  i  weekenden,  og  så  bliver  de  lukket  ud  i  ridehuset  i  små  grupper  om  
eftermiddagen,  og  heste  bliver  også  trukket  en  tur  med  på  skift.  
  
Katrine  vil  bruge  denne  tid  til  at  justere  på  holdene  og  i  det  hele  taget  sørge  for  at  alt  er  
fintunet  til  rideskolen  går  i  gang  igen,  
Katrine  vil  desuden  se  om  hun  kan  finde  en  ny  1’er  pony,  som  er  god  til  begyndere,  da  der  er  
nogle  af  de  nuværende,  som  skal  skiftes  ud.  Måske  kan  sommeren  bruges  på  dette,  så  nogle  af  
de  heste,  som  trænger  til  pension  kan  blive  stående  på  sommergræs.  
  
Katrine  har  mange  ideer  til  kurser,  samlinger  og  sociale  events,  som  skal  sættes  i  gang,  når  vi  er  
ud  over  Corona-‐krisen.  Nogle  af  ideerne  kan  måske  iværksættes  allerede  nu,  som  nogle  
virtuelle  tiltag,  fx  nogle  små  film  om  opsadling  osv.    
Desuden  har  vi  en  hjemmeside,  som  snart  kan  gå  i  luften,  og  hvor  Katrine  kan  sidde  og  
opdatere  med  indhold,  når  hun  har  tid  til  overs.  
Til  denne  hjemmeside  vil  vi  gerne  have  GEK-‐billeder  fra  vores  medlemmer,  så  hvis  I  ligger  ind  
med  et  superfint  billede,  som  kan  være  godt  på  vores  hjemmeside,  så  send  det  ind  til  
bestyrelsen@gek.dk  og  rideskole@gek.dk  
Katrine  melder  om  at  rideskolehestene  har  det  godt  og  at  hun  glæder  sig  til  at  se  alle  elever  
igen.  
Aktion:  Claus  kontakter  Katrine  og  giver  hende  adgang  til  den  nye  hjemmeside.  
  
  
4.   Hvem  stiller  op  til  bestyrelsen?  
Vi  har  allerede  meldt  ud  til  alle  medlemmer,  at  generalforsamlingen  er  udskudt  pga.  Corona,  
og  i  denne  udmelding  har  vi  skrevet  hvor  mange  nye  medlemmer  af  bestyrelsen  klubben  har  
brug  for.  Vi  vil  her  endnu  engang  opfordre  til  at  så  mange  som  muligt  stiller  op  til  bestyrelsen.  
  
  
5.   Antal  nye  pensionærer,  gennemgang  og  plan  
Vi  har  en  del  nye  pensionærer  som  har  ønsket  en  boks  hos  os,  og  de  som  har  fået  en  plads  hos  
os,  har  allerede  fået  besked.  Der  er  nogle,  som  først  skal  have  købt  deres  pony,  og  Corona-‐
tiderne  gør  denne  proces  lidt  svær.  Så  derfor  vil  der  være  nogle,  som  først  kommer  til  GEK  
senere.  
Der  er  pensionærer,  som  har  flyttet  deres  heste  midlertidig  mens  Corona-‐krisen  varer.  Det  
giver  lidt  mere  staldtid  til  resten.  
Aktion:  Charlotte  har  meldt  ud  til  nye  pensionærer.  Herfra  tager  Michael  over  ift.  tildeling  af  
bokse.  
  
  
6.   Ebbe-‐flod-‐bane  
Vores  nuværende  udendørsbane  er  klubbens  achilleshæl.  Den  er  for  våd  størstedelen  af  året,  
hvor  vi  ikke  kan  ride  på  den,  og  den  er  for  tør  om  sommeren,  så  den  støver,  hvilket  er  til  stor  

gene  for  både  vores  naboer  men  også  vores  undervisere  og  vores  heste.  En  god  udendørsbane  
vil  komme  hele  klubben  til  gode.  Den  vil  betyde,  at  hestene  får  færre  skader,  mere  frisk  luft,  og  
at  vil  desuden  give  mulighed  for  at  sprede  undervisningen  ud  på  et  større  område.  Klubbens  
bestyrelse  og  ledelse  anser  ikke  en  ny  ridebane  som  en  luksus  men  et  must  for  klubbens  
fremtidige  overlevelse.    
En  sådan  bane  vil  også  give  klubben  en  besparelse  på  vandforbruget  da  banen  ikke  skal  vandes  
men  kan  holdes  fugtig  via  det  opsamlede  regnvand  som  opmagasineres  under  banen.  For  
naboerne  vil  det  også  være  en  stor  fordel  da  banen  ikke  vil  blive  tør  og  støvende  på  samme  
måde  som  den  nuværende  bane.  Foldene  ved  siden  af  udebanen  er  inddraget  i  projektet  og  
bliver  dermed  drænet  så  de  også  kan  bruges  hele  året.  
På  grund  af  det  essentielle  i  at  få  en  brugbar  bane,  har  vi  afsat  et  beløb  i  2019  til  dette  og  har  
brugt  de  første  måneder  af  2020  på  at  få  lavet  en  detaljeret  udbudsmateriale,  som  tager  
hensyn  til  klubbens  beliggenhed,  jordtype,  adgangsforhold  for  maskiner  osv.  osv.    
Udbudsmaterialet  er  lavet  af  ingeniør  Fie  Hermansen,  som  også  har  været  indover  hele  vores  
ombygningsprojekt  og  derfor  kender  vores  bygninger  godt.  
Lige  nu  afventer  vi  resultat  af  jordprøverne  og  derefter  er  vi  klar  til  at  sende  udbudsmaterialet  
ud  til  de  4  firmaer  i  Danmark,  som  kan  løse  opgaven.  
Vi  blev  på  mødes  enige  om,  at  vi  derefter  har  alt  klart,  så  vi  kan  starte  projektet  op,  lige  så  
snart  vi  er  ude  af  Corona-‐krisen,  hvis  økonomien  derefter  stadig  tillader  det.    
Aktion:  Michael  og  Hanne  skal  måle  udendørsbanen  eksakt  op  og  indsende  tallene  til  Fie.  

  
  
7.   Undervisning  Louise  og  Thomas  
Undervisningen  med  Louise  og  Thomas  er  udsat  indtil  vi  ved  mere.  Vi  har  valgt  at  vi  ikke  
tilbagefakturerer  de  timer,  som  eleverne  skulle  have  haft  i  marts  måned.  Det  er  også  en  svær  
tid  for  vores  undervisere.  Eleverne  skal  ikke  betale  for  april  (her  bliver  pengene  tilbageført),  og  
bliver  fremover  faktureret  0  kr.  så  de  beholder  deres  undervisningstider.  Vi  håber  
undervisningen  kan  komme  i  gang  på  et  tidspunkt.  I  det  mindste  ad  hoc,  da  vi  gerne  vil  
beholde  vores  undervisere.  Vi  har  et  ønske  om  at  vores  medlemmer  skal  have  så  meget  
undervisning  som  muligt,  så  de  bliver  dygtigere  ryttere.  Derfor  er  det  i  alles  interesse,  at  vi  kan  
udbyde  undervisningen  til  en  så  lav  pris  som  muligt.  Vi  må  undersøge  nærmere,  hvordan  dette  
kan  lade  sig  gøre.    
  
8.   Sommeropstaldning  
Nogle  pensionærer  har  ytret  ønske  om  at  kunne  lade  sin  hest  blive  stående  på  GEK  i  juli  
måned,  hvor  vi  normalt  har  sommerlukket.  
Michael  har  indvilliget  i  dette,  og  hvis  du  som  pensionær  er  interesseret  i  at  blive  på  GEK,  skal  
du  sende  en  mail  til  Michael  om  dette.  
Normalt  betaler  pensionærer  1000  kr.  for  rengøring  af  boks  og  arealer  i  juli  måned,  men  vi  
besluttede  at  dette  ikke  skal  gælde  i  år.  På  den  måde  kan  pensionærer  vælge  at  blive  på  GEK  til  
samme  pris  som  de  betaler  de  andre  måneder.  Eller  pensionærer  kan  vælge  at  flytte  deres  
heste,  hvis  det  passer  bedre  med  deres  sommerplaner  og  hestens  behov.  
Hvis  pensionærer  bliver  i  juli  måned  betyder  det,  at  mange  opgaver  udover  rengøring  og  
småreperationer  skal  løses  af  personalet:  mugning,  fodring,  foldordning,  kørsel  af  hø,  træpiller,  
harving  af  baner,  fjerne  klatter  på  vejene  ned  mod  parken  osv.  

De  pensionærer,  som  bliver  på  GEK  må  regne  med,  at  der  bliver  løst  rengøringsopgaver  i  
stalden  og  at  der  samtidig  vil  være  forskellige  små  som  store  håndværksmæssige  opgaver,  som  
bliver  ordnet.  Derudover  kan  det  blive  juli  måned,  hvor  ridebanen  bliver  lavet,  hvilket  vil  
betyde,  at  ridebanen  ikke  er  tilgængelig  og  at  der  vil  køre  mange  maskiner  på  området.  
Til  gengæld  vil  de  få  pensionærer,  som  bliver  få  mulighed  for  at  få  ridehusene  for  sig  selv,  at  
kunne  benytte  græsfoldene  nede  i  parken  i  mange  timer  ad  gangen,  og  derved  give  deres  
heste  nogle  muligheder,  som  de  ikke  får  i  en  almindelig  GEK-‐hverdag.  
På  grund  af  Corona  restriktionerne  har  i  ingen  mulighed  for  at  gætte  på  hvordan  juli  ser  ud  på  
nuværende  tidspunkt.  
Aktion:  Michael  tager  nu  imod  tilmeldinger  til  sommeropstaldning  
  
9.   Generalforsamling  
Vi  ved  endnu  ikke  hvornår  vi  afholder  generalforsamlingen.  Vi  håber  vi  kan  få  den  afviklet  i  maj  
måned.  
Aktion:  AC  hører  Kildeskovshallen  hvilke  datoer  der  er  ledige  efter  20.  maj.  
  
  
10.  Eventuelt  
Corona  restriktionerne  har  gjort  at  vi  må  se  på  2020  på  en  anden  måde  en  egentlig  planlagt.  Vi  
overvejede  om  det  evt.  kan  lade  sig  gøre  at  sende  rideskoleheste  på  sommerferie  fra  maj  måned  i  
stedet,  og  så  til  gengæld  droppe  at  holde  lukket  i  juli.  På  dem  måde  kan  vi  bøde  op  for  den  tabte  
undervisning.    
Vi  talte  om,  at  hvis  dette  kan  lade  sig  gøre,  så  kunne  vi  måske  allerede  starte  på  udendørsbanen  i  
maj  måned,  så  maskinerne  kunne  komme  ind  af  hoveddøren  til  rideskolen.  Desværre  er  
brandvejen  rundt  om  det  lille  ridehus  ikke  bred  nok  til  at  der  kan  køres  den  vej.    
Generelt  arbejder  bestyrelsen  og  ledelsen  på  hvordan  april-‐juli  kan  se  ud  på  GEK  afhængig  af  
hvordan  Corona  krisen  udvikler  sig  og  især  hvor  langvarig  den  bliver.    
Aktion:  AC  i  dialog  med  Katrine  og  Michael  for  at  se  på,  hvad  der  kan  lade  sig  gøre.    
  
  
  

