Referat  af  bestyrelsesmøde  den  23.januar  2019  
  
Tilstede:  
Mulle  Gregorius  (formand)  
Mikkel  T.  Madsen  (næstformand)  
Karina  Christoffersen  (kasserer)  
Charlotte  Skousen  (sekretær)  
Ann-‐Cristin  Tømmerbakken  
Hanne  Friberg  
Michala  Troels-‐Smith  
Michael  Weisbjerg  (første  halvanden  time)  
Katrine  Byskov  (under  punktet  om  rideskolen)  
  
Fraværende  
Ingen  
  
Agenda  
1.Økonomi  
2.Status  på  byggeri  
3.Foldordning  
4.Nye  pensionærer  
5.Hjemmeside  
6.Rideskolen  
7.Brugermøde  
8.  Eventuelt  
  

Referat  
  

1.   Økonomi  
  
Lys  i  ridehusene  
Vi  har  fået  et  tilbud  på  led  pærer,  4  rækker  i  det  store  ridehus  og  3  rækker  i  det  lille  ridehus.  
At  skifte  til  ledpærer  vil  både  spare  strøm  på  den  lange  bane,  og  give  et  bedre  lys  i  ridehuset.  
Vi  besluttede  at  acceptere  tilbudet  og  sætte  det  i  gang.  
Action:  Michael  
  
Hestesolarie  
Vi  har  fået  et  tilbud  på  et  nye  hestesolarie  med  varmeblæser,  som  kan  opsættes  der  hvor  det  
gamle  solarie  var  placeret  (overfor  sadelrummet  på  ”foldgangen”)  
Prisen  er  30.000  kr.  og  Michael  anbefaler,  at  vi  tager  imod  dette  tilbud.  
Vi  besluttede  at  sætte  det  i  gang.  
Action:  Michael  
  

Dankort-‐problem  -‐  VIGTIGT  
Vi  har  hidtil  haft  et  dankort  tilknyttet  kontoret,  som  bruges,  når  der  skal  bestilles  på  nettet.  
Derudover  har  vi  haft  en  mobilepay  konto,  hvor  vi  kan  overføre  penge  ved  udlæg  etc.  
Imidlertid  har  det  vist  sig,  at  dette  ikke  følger  reglerne  i  forhold  til  GEK’s  vedtægter.  
Det  gør  kontorets  arbejde  meget  bøvlet,  at  vi  ikke  kan  fortsætte  med  dankort  og  mobilepay.  Det  
giver  ekstra  arbejde  og  vi  må  finde  en  løsning  på  dette.  
Den  eneste  løsning  er  at  få  vedtægterne  omkring  dette  ændret.  Og  det  kan  vi  kun  gøre  ved  at  
indkalde  til  en  ekstraordinær  generalforsamling.    
Dette  vil  vi  derfor  gøre  snarest,  med  dette  som  eneste  punkt  på  dagsordenen.  
Action:    Karina  undersøger  hvordan  vi  gør  dette  hurtigst  muligt.  
  
Har  I  gammels  udstyr  liggende?  
Rideskolehestene  er  i  gang  med  at  få  nye  og  tilpassede  sadler,  og  vi  vil  her  gerne  appellere  til  
andet  udstyr.  Så  hvis  der  er  nogle  pensionærer,  som  ligger  inde  med  udstyr,  som  I  ikke  bruger,  og  
derfor  gerne  vil  give  til  vores  rideskoleheste,  så  tager  vi  meget  gerne  mod  det.  Uanset  om  det  er  
dækkener,  underlag,  trenser  eller  sadler…  
  
Meld  jer  ind  i  GEK  
Vi  vil  lige  igen  opfordre  til,  at  alle  forældre  melder  sig  ind  i  GEK  som  passiv  medlem.  På  den  måde  
har  I  efter  6  måneder  stemmeret  til  Generalforsamlingen  og  kan  i  det  hele  taget  være  med  til  at  
præge  klubben.  
  
  
2.   Status  på  byggeri  
Der  er  fortsat  forskellige  ting,  som  kloakker,  nedløbsrør  etc.  som  skal  afsluttes.  
Dines  Jørgensen  skal  ind  og  se  på  det.  
Action:  Hanne  tager  kontakt  til  Lyngholm  i  forhold  til  udbedring  af  fejl.  
  
  
3.   Foldordning.    
Den  nye  foldordning  gør,  at  alle  heste  kommer  på  fold  inden  kl.15.30.    
Det  gør  også,  at  der  er  nogle  foldtider  til  overs  på  luftefoldene,  og  vi  dermed  kan  få  et  par  flere  
pensionærer  ind.    
Vi  henstiller  til,  at  de  almindelige  foldregler.  Tag  hensyn  til  hinandens  heste.  Alle  vi  gerne  have  sine  
heste  ekstra  ud.  
  
  
4.   Nye  pensionærer  
Vi  har  fået  og  får  en  række  nye  pensionærer  på  GEK:  
Helle  og  Sirius  ankom  midt  januar,  Rigmor  med  Milton  kom  den  24/1,  Naya  med  ponyen  Charmeur  
den  26/1.    
Uma  kommer  med  Aslan  den  14.  februar,  Amalie  og  Anna  kommer  med  deres  hest  ultimo  uge  6,  
Maja  kommer  med  en  ekstra  springhest  og  Michelle  kommer  med  sin  springhest  den  27.  februar    
Vi  byder  velkommen  til  alle  pensionærer.  
Og  så  er  der  også  lukket  for  nye  pensionærer  igen.  

  
5.   Hjemmeside  
Vi  har  nu  i  et  år  haft  en  ny  hjemmeside  klar,  men  mangler  det  sidste  for  at  få  den  op  og  køre.  AC  
har  ansvar  for  den  og  vil  nu  sørge  for  at  den  er  oppe  og  køre  inden  næste  bestyrelsesmøde.  
Action:  AC  vil  sørge  for  at  flytte  alt  indhold  fra  vores  nuværende  hjemmeside  til  det  nye  format.  
  
  
6.   Rideskolen  
Ny  underviser  om  lørdagen  
Katrine  har  ansat  en  ny  underviser  til  lørdagsholdene.  Det  er  Cecilie  på  25  år,  som  har  redet  hele  
sit  liv,  og  undervist  siden  hun  var  16  år.  Cecilie  lægger  vægt  på  grundridning  er  uddannet  military  
underviser  og  læser  desuden  til  dyrlæge.  Vi  er  glade  for  at  få  Cecilie  tilknyttet  GEK’s  dygtige  
underviserflok.  Tag  godt  imod  hende.    
  
Ny  rideskolepony  
Da  Aslan  bliver  solgt  er  Katrine  ved  at  finde  en  erstatning  for  ham.  Derfor  kommer  der  nu  to  nye  
rideskoleheste  i  prøve  i  næste  uge,  som  vi  håber  kan  falde  til  hos  os.  Katrine  er  også  på  udkig  efter  
en  lille  sød  pony.  
  
Ryttermærkekursus  1  og  2  
Der  kommer  et  lynkursus  i  Ryttermærke  1  i  vinterferien  og  et  kursus  i  marts  måned.  Efterfølgende  
vil  der  blive  udbudt  Ryttermærke  2.  
  
Vinterferien  
I  vinterferien  har  hestene  fri,  og  der  udbydes  igen  enetimer.  Tal  med  Katrine  om  hvilke  muligheder  
der  er  for  undervisning  de  forskellige  dage.  
  
Rideskolestævne  
Katrine  planlægger,  at  der  skal  afholdes  et  stævne  kun  for  rideskolen  den  3.  marts.  Stævnet  
forudsætter,  at  der  er  forældre  og  rideskoleelever,  som  hjælper  med  både  planlægning  og  
opgaver  på  selve  stævnedagen.  Så  når,  der  kommer  opslag  op,  så  meld  jer  hurtigt.  
  
Brugerundersøgelse  –  Rideskolen  
Der  er  blevet  sendt  en  brugerundersøgelse  ud  til  alle  rideskolemedlemmer.  Vi  opfordrer  til,  at  alle  
svarer  på  spørgsmålene,  så  vi  kan  bruge  denne  undersøgelse  til  at  pejle  efter.  
Action:  AC  og  Karina  indsamler  svarene  
  
  
7.   Brugermøde  
Karina  havde  lavet  en  overordnet  præsentation,  som  tager  udgangspunkt  i  det  forløb  bestyrelsen  
har  været  igennem  med  klubkonsulenten.  
Vi  vil  til  brugermødet  fortælle  om  vores  kort-‐  og  langsigtede  mål  og  planer  for  klubben,  vores  nye  
vision,  og  vi  håber,  at  medlemmerne  har  lyst  til  at  møde  op  og  deltage  i  mødet  og  melde  sig  til  
forskellige  udvalg.  
Vi  vil  til  brugermødet  også  advisere  om  den  ekstraordinære  generalforsamling,  så  folk  er  

informeret  om  hvad  det  drejer  sig  om.  
Vi  lægger  et  opslag  på  fb  om  brugermødet,  så  vi  kan  se  hvor  mange  som  vil  komme.  
Action:  Alle  forbereder  deres  område  ift  fremlæggelse,  Charlotte  lægger  op  på  fb.    
  
  
8.   Eventuelt  
Generalforsamling  
Vi  talte  om  generalforsamlingen  og  mulige  datoer  for  dette.  Påsken  ligger  midt  i  april,  så  vi  
afholder  enten  lige  før  eller  lige  efter  påske.  Sandsynligvis  lige  efter  påske.  
  
Championat-‐vindere  og  klubmestre  
Vi  skal  have  fundet  en,  som  vil  udføre  arbejdet  med  at  få  skrabet  pokalerne  tilbage  fra  tidligere  års  
vindere,  få  dem  graveret,  få  bestilt  plaketter,  få  sponsorgaver  og  arrangere  en  event  omkring  
dette.  De  sidste  3  år  har  pokalerne    og  præmierne  x1været  givet  som  start  på  en  fest  for  alle  
medlemmer.  Nina  Kruse  har  normalt  stået  for  alt  dette,  så  hun  kan  sikkert  hjælpe  med  info  og  tips  
omkring  dette  arbejde.    
Elisabeth  Becker  vil  gerne  tage  denne  opgave,  men  hvis  nogen  har  lyst  til  at  hjælpe  til,  så  henvend  
jer  gerne  til  Elisabeth,  så  går  det  hele  lidt  nemmere.    
  
  
Næste  møde  er  den  21.  februar  2019.  
  
  
  
  
  

