Bestyrelsesmøde  søndag  den  28.  november  klokken  8-‐11  i  logen  på  GEK  
  
Til  stede:  
Mulle  Gregorius  
Karina  Christoffersen  
Charlotte  Skousen  
Michala  Troels-‐Smith  
  
Fraværende:  
Mikkel  T.  Madsen  
Hanne  Friberg  
Ann-‐Cristin  Tømmerbakken    
  
  
Agenda  
1.   Opfølgning  på  sidste  mødes  action-‐punkter  
2.   Økonomi  og  budget,  v.  Karina  
3.   Update  på  renovering/byggeri  
4.   Brugermøde  
5.   Nyt  fra  rideskolen  
6.   Medarbejdere,  v.  Mulle  
7.   Undervisere  –  privatdelen,  v.  Charlotte  
8.   Klubstævne,  v.  Mixi  
9.   Åbnings-‐fest,  v.  Mulle  
10.  Fastlæggelse  af  mødedatoer  frem  til  april,  v.  Karina  
11.  Eventuelt  
  
  
  
1.   Opfølgning  på  sidste  mødes  aktion-‐punkter  
Vi  mangler  hjemmeside  og  sadelansøgning  
Aktion:  AC  er  tovholder  ift.  ny  hjemmesiden,  med  hjælp  fra  Mixi.    
  
2.   Økonomi  og  budget  
Aase-‐Lines  vikariat  på  kontoret  slutter  31.  december,  og  vi  har  som  et  led  i  en  omstrukturering  
besluttet  at  outsource  de  regnskabsopgaver,  som  Aase-‐Line  sidder  med  nu.  Derfor  har  vi  
indsamlet  forskellige  tilbud  fra  eksterne  regnskabskonsulenter.  Karina  og  Mulle  har  haft  to  
regnskabskonsulenter  ind  til  samtale  ift.  opgaven  som  ekstern  regnskabsassistance.  De  var  
begge  dygtige,  og  den  ene  er  inde  i  hesteverdenen.  
Der  bliver  truffet  afgørelse  snarest.  
E  n  af  lejlighederne  over  rideskolestalden  skal  renoveres  og  det  vil  koste  15-‐20.000  kr.,  hvilket  
er  ok.  
Vi  skal  have  lagt  nyt  top-‐lag  på  bunden  af  de  to  ridehuse  før  vintersæsonen.  Der  skal  findes  
penge  til  det,  da  det  er  essentielt.  Og  da  vi  lige  nu  får  en  del  depositum  ind  kan  vi  bruge  disse  
penge  indtil  det  hele  løber  bedre  rundt.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Vi  skal  spare  på  pengene,  da  renoveringen  og  lukningen  af  rideskolen  i  forbindelse  hermed  har  
været  omkostningsfuld  for  klubben.  
Aktion:  Mulle  og  Karina  tager  beslutningen  ang.  regnskabsassistance.  
  
Update  på  renovering/byggeri  
Gulvet  i  vandspiltovet  skal  rettes  først  var  beskeden,  at  det  blev  løst  før  den  1.  november.  Nu  
kan  det  ikke  gøres  uden  at  bryde  alt  betonen  op,  hvilket  larmer  for  meget.  Så  vi  må  leve  med  
en  midlertidig  løsning  frem  til  sommer.  Alle  bokse  er  klar  når  folk  kommer  den  1.  november.    
Der  er  noget  rørføring,  som  er  gået  galt,  hvilket  betød  at  varmen  i  sadelrummene  ikke  virkede.  
Det  bliver  løst  nu.    
Indflytningen  i  de  nye  kontorlokaler  er  trukket  ud,  da  linoleumsgulvet  først  blev  lagt  direkte  
ovenpå  betonen  og  derefter  skulle  fjernes  igen,  hvorefter  nyt  skal  lægges  med  isolering.  Kan  vi  
evt.  få  gjort  noget  ved  logen,  der  mangler  lidt  maling  og  en  ordentlig  rengøring  i  køkkenet.  
Desuden  har  vi  behov  for  en  ny  ovn,  da  den  ene  ikke  virker.    
Aktion:  Michael  og  Hanne  holder  håndværkerne  i  øerne,  så  vi  bliver  helt  færdig  til  tiden.  
  
Brugermøde  
Vi  holder  et  brugermøde  inden  indvielsen,  der  er  mange  især  nye  pensionærer,  som  har  
spørgsmål  og  behov  for  et  brugermøde.  Der  vil  blive  en  kort  indkaldelse.    
Action:  Det  bliver  i  november,  Michael  indkalder  
  
Nyt  fra  rideskolen  
Katrine  er  faldet  godt  til,  og  vi  har  rigtig  god  respons  for  hende.  Hun  er  proaktiv.  Hun  har  meldt  
GEK  til  rideskolecuppen  og  nu  skal  der  vælges  elever  ud  til  at  starte  for  os.    
Vi  skal  have  en  oversigt  over  passer-‐ordningen  og  parter,  så  alle  kan  se  det.    
Vi  påtænker  at  indføre  nogle  stilletider  i  rideskolen,  så  hestene  får  mere  ro.    
Vi  vil  undersøge  om  vi  evt.  kan  få  indrettet  et  rum  på  loftet,  som  vi  kan  bruge  til  rytterstue.  Det  
vil  være  hyggeligt  for  rytterne  og  give  mere  ro  på  staldgangene.  
Vi  har  nogle  udfordringer  med  fredagen,  hvor  Katrine  beder  om  at  vi  får  3  faste  trækkere  
tilknyttet.    
Action:  Mulle  taler  med  Michael,  som  tager  fat  i  Katrine  ang.  mulighederne  for  fredag.  
  
Medarbejdere  
Aase-‐Line  har  3  ugers  ferie  til  gode,  så  vi  forventer  at  den  nye  regnskabsassistance  overlapper  
hende  den  første  uge  i  december,  så  hun  kan  blive  sat  ordentlig  ind  i  sagerne.  
Action:  Karina  laver  en  aftale  herom.  
  
Undervisere  -‐  privatdelen  
Thomas  to  dage  blev  fyldt  op  med  det  samme,  og  nu  introducerer  vi  også  Louise  Estrup,  så  vi  
kan  tilbyde  lidt  forskellige  til  pensionærerne.  Louise  starter  med  at  holde  prøvetime  mandag  
den  5.  november,  derefter  kan  man  tilmelde  sig  fast  om  mandagen.  Evt.  kan  Louise  udvide  til  
også  at  komme  fredag  og  Thomas  har  også  mulighed  for  at  udvide  med  en  ekstra  dag,  hvis  der  
er  efterspørgsel  på  det.  Hvis  du,  som  pensionær  ønsker  mere  undervisning  end  du  er  tilmeldt  
nu,  eller  ikke  nåede  at  få  en  tid,  så  skriv  til  bestyrelsen@gek.dk,  så  vil  vi  sørge  for  mere  
undervisning.    

Desuden  kommer  Vibsen  og  underviser  fredag  den  9.  november.  Hende  har  vi  savnet  og  
glæder  os,  selvom  det  kun  bliver  én  dag.    
Action:  Charlotte  sørger  for  at  Katrine  opretter  tiderne  inde  på  klubmodul.  
  
8.   Klubmesterskab  
Klubmesterskab  bliver  den  8.  og  9.  december.  Det  bliver  spring  den  8.  og  dressur  den  9.  Så  sæt  
et  stort  kryds  i  kalenderen  allerede  nu.  Vi  får  behov  for  opbakning  både  før  og  i  særdeleshed  
under  stævnet.  ALLE  som  starter  skal  hjælpe  til,  både  rytteren  selv  og  en  forælder.    
Officiels  koster  500  kr.  plus  kørepenge.  Vi  spørger  i  stedet  for  Michael  og  Henrik    om  de  vil  
bygge  bane,  så  vi  sparer  penge  den  vej.    
Rideskoleparter  har  mulighed  for  at  starte  showklassen  om  søndagen.  
I  forbindelse  med  dette  stævne  afholder  vi  et  hurtigt  kursus  i  at  skrive,  taste  og  tage  tid  og  
speake.  Der  genemgår  vi  hjælperposterne.  Vi    mangler  også  nogen,  som  vil  køre  cafeen.  
Action:  Skriv  jer  på  sedler,  som  kommer  op.  Og  henvend  jer  til  Mixi,  hvis  I  vil  hjælpe.  Er  der  
nogen,  som  vil  sponsere  præmier  til  stævnet,  så  modtager  vi  med  kyshånd.    
Normalt  får  alle  startende  til  klubmesterskabet  en  goodie-‐bag  med  lidt  småting  til  dagen  (fx  en  
vand,  lidt  at  spise  til  både  rytter  og  hest,  en  prøve  på  nogle  produkter  etc.)  Hvis  nogen  af  jer  
sidder  i  en  virksomhed,  som  har  lyst  til  at  sponsere  dette  og  fx  uddele  poser  med  firma-‐logo  vil  
vi  rigtig  gerne  høre  fra  jer.    
  
9.   Åbningsfest  
Den  officielle  åbning  af  GEK  efter  renoveringen  bliver,  som  tidligere  meldt  ud,  lørdag  den  24.  
november.    
Der  er  lavet  et  program,  som  er  stemt  af  med  kommunen  og  fonden.  Det  starter  kl.12,  hvor  
Mulle  holder  en  tale.  
Derefter  vil  både  Gentoftes  borgmester  og  også  en  repræsentant  fra  S/!  Sportsrideskolen  sige  
et  par  ord.  Derefter  bliver  snoren  klippet  
Kommunen  har  et  lydanlæg,  som  de  kommer  og  sætter  op  og  kommunen  sponserer  kager  til  
dagen.  Og  de  sørger  også  for  at  vi  får  opstillet  en  kaffevogn.    
Vi  indbyder  pressen  incl.  alle  de  heste-‐medier,  som  findes.  
Vi  skal  have  bestilt  en  rød  løber.  
Vi  har  også  en  stor  konkurrence,  med  en  god  præmie,  som  udtrækkes  den  dag.  Og  så  skal  vi  
have  ponytræk  i  det  store  ridehus.  Vi  lukker  derfor  for  ridning  i  ridehuset  mellem  11-‐14.  
  
  
10.  Fastlæggelse  af  mødedatoer,  bestyrelsen  
15.  november  kl.18-‐21,  inkl.  Michael  og  Katrine  
12.  december  kl.18-‐21  
23.  januar  kl.18-‐21  
21.  februar  kl.18-‐21,  inkl.  Michael  og  Katrine  
20.  marts  kl.18-‐21  
  
11.  Eventuelt  
  

  
  
  

•   Vi  har  nogle  engelsk  talende  medlemmer,  skal  vi  gøre  mere  for  dem  i  forhold  til  
oversættelse  og  skiltning?  
•   Vi  diskuterede  en  mail,  vi  fik  fra  en  pensionær  med  noget  fint  input,  som  går  i  tråd  med  
de  tanker  vi,  Michael  og  Katrine  allerede  har.  
•   Personalet  skal  trække  heste  på  fold  den  hurtigste  vej  ud  af  stalden,  så  de  ikke  
forstyrrer  alle  heste  på  staldgangen.  
•   Vi  skal  ha’  undersøgt  ift.  musik  i  stalden.  Musikken  skal  virke  beroligende  på  hestene,  
gør  den  ikke  det,  er  det  ikke  den  rigtige  musik.    
•   Kæderne  på  staldgangen  skal  have  gummi/plastic  på.  Det  er  allerede  på  Michaels  to-‐
do-‐liste  
•   Vi  skal  have  indført  stilletider  i  stalden.  Det  gælder  i  særdeleshed  i  rideskolestalden,  
hvor  der  vil  blive  indført  besøgstider,  og  hvor  der  er  lukket  i  weekenden,  når  rideskolen  
slutter.  Hestene  bliver  stressede  af  den  meget  larm.  
•   Der  er  blevet  spurgt,  hvornår  klatterne  i  ridehuset  skal  fjernes.  Om  det  er  ok  at  gøre  
det,  efter  man  er  færdig  med  at  ride.  Og  det  er  det  ikke.  Klatter  SKAL  fjernes  med  det  
samme.  Enten  af  rytteren  selv,  eller  af  en  anden.  

