REFERAT,  bestyrelsesmøde  den  15.  maj  
  
  
Med  til  mødet:  
Mulle  Gregorius    
Mikkel  T.  Madsen  
Karina  Christoffersen  
Charlotte  Skousen  
Ann-‐Cristin  Tømmerbakken  
Michael  Weisbjerg  (under  de  første  punkter)  
  
Fraværende:  
Hanne  Friberg  
  
AGENDA  
1.  Konstituering,  alle  
2.  Økonomi,  v.  Karina  
3.  Hævekort  til  kontoret  
4.  Etablering  af  nye  folde  på  GEK,  luftefolde  etc.  v.  Mulle  og  Michael  
5.  Foldordning  og  online-‐booking,  v.  besøg  af  Line  
6.  Rev.  opstaldningskontrakt    
7.  Hjemmeside,  v.  Ann-‐Cristin  
8.  Nye  pensionærer  og  markedsføring  af  GEK  
9.  Bestyrelsesmøde-‐datoer  for  resten  af  2019  
  
  
  
REFERAT  
  
1.   Konstituering    
Bestyrelsen  konstituerede  sig  efter  Generalforsamlingen.  Det  foregik  stille  og  roligt  uden  nogen  
kamp  eller  diskussion  om  posterne.  
-‐  Mulle  blev  formand  
-‐  Mikkel  blev  næstformand  
-‐  Karina  blev  kasserer  
-‐  Charlotte  blev  sekretær  
-‐  Ann-‐Cristin  er  menigt  medlem  
-‐  Hanne  er  menigt  medlem  
Vi  mangler  stadig  et  medlem  i  bestyrelsen.  Interesserede  kan  melde  sig  på  bestyrelsen@gek.dk  
Vi  mangler  desuden  en  suppleant.  
  
2.   Økonomi    
Vi  ligger  fint  over  budget  de  første  4  måneder.  Vi  har  søgt  nogle  forskellige  fonde  ift.  en  ny  
handicaphest  til  rideskolen  og  til  ny  indhegning  af  vores  folde  på  GEK.  
Vi  ved  fortsat  ikke  hvad  der  skal  ske  med  nabogrunden.  Pt  skal  der  anlægges  ny  indkørsel  for  os  

(og  for  naboen)  og  ny  brønd.  Rækværket  besværer  kørsel  på  parkeringspladsen,  både  uden  og  
især  med  trailer.  
Vi  må  se  om  vi  eventuelt  kan  tilrettelægge  pladsen  på  en  mere  fordelagtig  måde  for  os.  Vi  har  5  
trailere  stående,  og  vi  må  se  på,  om  de  skal  stå  et  andet  sted  på  pladsen.  
Action:  Mikkel  undersøger  ift.  nabogrunden  og  tager  kontakt  til  Fonden.  
  
  
3.  Hævekort  til  kontoret  
På  Generalforsamlingen  blev  der  vedtaget,  at  vi  skal  ændre  vedtægterne,  så  kontoret  kan  få  et  
debit-‐kort.    
Action:  Karina  ændrer  vedtægterne  og  sender  til  DRF  til  godkendelse.    
  
4.  Etablering  af  nye  folde  på  GEK,  luftefolde  
Vi  skal  have  lavet  ny  indregning  af  vores  folde  og  i  den  forbindelse  besluttede  vi  at  lave  
luftefoldene  på  ridebanen  dybere.  Og  at  etablere  en  ekstra  luftefold  ved  havefolden.  Havefolden  
bliver  lidt  bredere  på  midten  og  uden  det  uhensigtsmæssige  indhak, og  op  til  denne  vil  der  blive  
en  luftefold,  så  hestene  kan  få  lidt  selskab  med  hinanden.  Vi  skal  have  indhentet  nogle  tilbud  på  
dette.  
Action:  Michael  indhenter  2  tilbud.
  
5.  Foldordning  og  online-‐booking,  v.  besøg  af  Line    
Line  Sander  (mor  til  Luna)  har  brugt  mange  timer  på  at  udtænke  et  brugbart  online  booking  
system  til  vores  folde.    
Vi  er  rigtig  begejstrede  for  hendes  initiativ  og  synes  det  bliver  en  lettelse  for  alle  pensionærer,  at  
man  nu  slipper  for  at  køre  tidligt  ned  i  stalden  om  morgenen  for  at  skrive  sig  på  foldtavlen.  
Vi  besluttede,  at  vi  kører  en  testperiode  frem  til  sommerferien,  hvor  vi  prøver  systemet  og  ser  
hvor  der  eventuelt  er  huller.    
Vi  starter  med  at  teste  systemet  på  græsfoldene.  Og  efter  Kr.  Himmelfart  ruller  vi  online-‐systemet  
ud  på  resten  af  vores  folde.  Det  er  samme  foldregler  som  gør  sig  gældende  online  som  hidtil.  
Action:  Line  arbejder  videre  på  det,  og  giver  status  til  Michael  og  Charlotte.  
  
  
6.  Rev.  opstaldningskontrakt  
Vi  har  erfaret,  at  noget  af  vores  gamle  kontrakt  er  røget  ud,  da  vi  lavede  nye  kontrakter  ifm.  
renoveringen.  Det  drejer  sig  om  at  en  måneds  opsigelse  ikke  skal  gælde  i  forhold  til  dødsfald  og  
salg  af  hest.  Dette  skal  med  igen,  og  på  mødet  besluttede  vi,  at  vi  laver  et  tillæg  til  kontrakten,  
hvor  disse  punkter  bliver  tilføjet.  De  pensionærer,  som  denne  forglemmelse  er  gået  ud  over  skal  
henvende  sig  til  Michael  inden  vi  lukker  ned  for  sommeren  1.  juli  2019.  I  tilføjelsen  til  kontrakten  
vil  også  indgå  ejerens  forpligtelser  ift.  en  part  samt  information  om  medlemskab  af  SPR.    
Action:  Charlotte  vil  lave  tilføjelsen.  
  
  
7.  Hjemmeside  
Ann-‐Cristin  er  i  gang  med  at  lave  vores  nye  hjemmeside.  Vi  har  struktur,  billeder  og  meget  på  
plads.  Der  skal  ændres  på  farver  og  nogle  fonte.  Mulle  kommer  ind  over,  så  processen  kan  speedes  

lidt  op.  
Action:  Mulle  og  AC  tager  et  møde  og  får  rammerne  på  plads.  
  
8.  Nye  pensionærer  og  markedsføring  af  GEK  
Da  2  pensionærer  flytter  og  en  pony  er  blevet  solgt,  er  der  nu  bokse  ledige  til  nye  pensionærer.  
Vi  har  allerede  pensionærer,  som  gerne  vil  ind  til  august.    
Vi  synes  GEK  er  et  fantastisk  sted  at  stå  pga.  beliggenheden  og  det  sociale  miljø  der  er  og  det  
sammenhold,  som  er  helt  unikt.  
Vi  er  derfor  sikre  på,  at  når  vi  går  ud  og  melder  om  at  der  er  nogle  ledige  bokse,  så  vil  vi  hurtigt  få  
fyldt  op  igen.  Vi  vil  dog  ikke  gå  på  kompromis  med  mulighed  for  fold  til  alle  vores  heste.  
Vi  vil  gerne  tage  action  på  de  planer  vi  har  for  at  gøre  GEK  endnu  bedre  og  mere  attraktiv  for  
pensionærer.    
Det  er  først  og  fremmest  pasning  af  vores  heste  og  talentudvikling,  som  vi  har  fokus  på.    
GEK’s  staldpersonale  skal  løbende  videreudvikles  med  kurser  og  læring,  og  vi  skal  kunne  tilbyde  
flere  services  til  vores  pensionærer.  
GEKs  mål  er  at  udvikle  dygtige  ryttere,  og  vi  er  i  gang  med  talentudviklingstanker  både  for  
pensionærerne  og  rideskolen.  
Action:  Charlotte  tager  aktion  på  talentudvikling  sammen  med  vores  undervisere.  Michael  tager  
aktion  på  pasningsdelen  sammen  med  Mulle.  
  
9.Bestyrelsesmøde-‐datoer  for  resten  af  2019  
Vi  besluttede  følgende  faste  mødedatoer  frem  i  tiden.  
19/6  
21/8.  
18/9  
30/10  
27/11  
  
Det  betyder  også,  at  medlemmer  nu  kan  se  hvornår  vi  har  bestyrelsesmøder  og  derfor  er  meget  
velkommen  til  at  sende  forslag  ind  til  os,  som  vi  kan  behandle.  Bestyrelsesmedlemmerne  har  
svært  ved  at  overskue  alle  de  input  vi  får  fra  alle,  når  vi  kommer  ned  i  stalden,  så  vi  vil  rigtig  gerne  
henstille  til,  at  I  i  stedet  skriver  til  os,  med  det  I  har  på  hjerte  J  
Action:  Datoerne  er  nu  i  kalenderen.  
  
  

