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REFERAT
1. MICHAELS FØRSTE UGE
Status:
Michael har brugt sin første uge til at se på vores arbejdsgange, holde møder med personalet, holde
møder med bestyrelsen og læse en masse materiale.
Han vil gerne deltage i byggemøder, da han har erfaring i dette fra tidligere arbejdsplads. Desuden
vil han deltage i enkelte punkter på bestyrelsesmøder fremover.
Michael vil se på om spåner er den mest fordelagtige bund på GEK, på høhække og om de 4 vi har
opsat forsøgsmæssigt, skal danne grundlag for at eksekvere dem for alle rideskolehestene.
Michael vil desuden se på hvor mange timer rideskolehestene går, så vi sikrer os, at de bliver ligelig
brugt og ikke overbelastet.
Michael holder julefrokost for medarbejderne fredag den 15, som er Lukasz sidste dag inden han
går på juleferie. Der gives julegaver til alle vores ansatte ved denne lejlighed.
Vores fastnettelefon bliver nedlagt efter nytår. Fremover kan medlemmerne kommunikere over
mailen rideskole@gek.dk
Der er kommet en direkte mail til vores nye daglige leder, Michael. Den hedder dagleder@gek.dk
Action: Der følges op på alle ideer og initiativer løbende vedr. daglig leder v. Mulle
2. PERSONALE
Lukasz og Michael vil kigge på staldpersonalets timer og se om de kan struktureres anderledes.
Lukasz går på juleferie på fredag den 15/12, hvorfor det lige nu er vigtigst at all information om
stald og pasning er givet videre til Michael.

Vi skal ha’ lavet et skema for alle medarbejdere, så vi har styr på præcis hvornår og hvor mange
timer de arbejder i løbet af ugen.
Action: Mulle og Michael

3. ØKONOMI
Vi har fået resten af lokaletilskuddet, som i denne omgang løb op på totalt 531.591 kr. Det betyder
at vi kan klare at indbetale feriepenge til januar til de medarbejdere, som har forladt os, og som har
haft faste lønninger.
Derudover har vi modtager 442.507 kr. fra Fonden, til dækning af de store renoveringsudgifter vi
har haft i løbet af dette år.
Derfor ser vores økonomi nu rigtig fornuftig ud.
Ud over dette kan vi nu mærke, at vi ikke er tynget økonomisk af faste lønudgifter, hvorfor vi går
en rigtig fin økonomi i møde i 2018.
Vi vil gerne understrege, at vi som forening ikke skal optjene et stort overskud hvert år, men at
driften skal køre rundt.
4. RIDEKOLEN
Eneundervisning i juledagene
I Juledagene vil der være mulighed for at få eneundervisning på vores rideskoleheste. Aftal med
jeres undervisere om mulighed for dette. Måske kunne det være en anderledes julegave?
Uro på barrieren
Der meldes fortsat om uro på barrieren. Om små søskende, som larmer og forældre som også laver
støj på den ene eller anden måde.
Jf. mail fra den 27/11, vil vi gerne henlede opmærksomheden på, at det er utrolig vigtigt, at der er ro
på tilskuerpladserne mens der er undervisning i ridehuset. Særlig her om vinteren kan hestene være
ekstra friske, og der skal ikke meget til før en hest bliver bange og sætter fut i de andre heste. Og
det resulterer i utrygge elever, afsidninger og bange elever.
Vi vil bede vores undervisere om også at huske jer forældre på dette før hver ridetime, så vi
sammen kan give eleverne de allerbedste betingelser for at lære.
Action: Nina tager kontakt til Michael. Michael tager kontakt til underviserne ang. dette
5. PRIVATUNDERVISNING
Vi vil gerne indkalde alle pensionærer til et møde angående tilbud om undervisning. Vi har brug for
at danne os et overblik over hvilken slags privatundervisning pensionærerne efterspørger. Måske er
det tilbud vi har lige nu dækkende nok? Måske drømmer pensionærerne om andre muligheder? Vi
vil rigtig gerne høre om det. Send gerne en mail til bestyrelsen, hvis du har en dygtig underviser i
tankerne til dressur eller spring.
Vi synes dog, at det er vigtigt, at vi får talt op hvor mange undervisningstimer vores pensionærer er
interesserede i om ugen, så vi kan regne på hvad som i givet fald er muligt.
Vi ser det her som rimelig essentielt og vil derfor gerne holde mødet før jul. Men måske er det
utopisk?
Vi vil slå et opslag på vores nye fb-side og foreslå en dag, og se hvor mange som kan.
Action: Charlotte, Nina og Michael

6. RENOVERINGEN - STATUS
Vi venter på at Stig Eiberg indkalder til et møde. Vi håber det sker her inden jul. Mikkel har kontakt
til ham og afventer et navn på en byggestyrer fra kommunen. Så lige nu går alt efter planen.
Mikkel vil gerne stå for kontakten til fonden, og det er fonden meget glad for. Derfor er der lavet
følgende aftale med fonden:
Mikkel Thorvald Madsen, uanset fremtidige bestyrelsesrokader, vil stå til rådighed for det
kommende renoveringsprojekt af GEK som planlagt til gennemførelse i 2018. Mikkel er valgt ind
til at sidde i bestyrelsen indtil foråret 2019, hvor vi gerne skulle være færdige med renoveringen.
Fonden er meget positiv over for hele renoveringen og alle er glade for kommunens interesse og
hjælp i renoveringen.
Vi glæder os til at præsentere jer for de første trin til januar, hvor vi vil indkalde til et brugermøde.
Action: Mikkel og Hanne
7. FOLDORDNINGEN
Vi må finde ud af hvordan vi kan få flere på foldordning. Lige nu går fx hhv. 3 ponyer og 2 heste på
storfolden. Og det er for lidt. Men vi er samtidig meget opmærksomme på, at det ikke er alle heste,
som kan gå sammen, og at alle er bange for at deres heste bliver sparket og skadet.
Vi er fyldt op på foldene nu, så derfor kan vi ikke få flere på foldordning end vi har, hvilket er
ærgerligt, da det kan hindre at vi får flere pensionærer ind.
Michael må se på hvilke muligheder vi har.
For eksempel har vi en vinterfold i parken, som måske kunne indarbejdes i foldordningen, samt
overvejelsen om hø på folden kan skabe mere ro.
Vi skal desuden have opdateret hjemmesiden med vores foldregler.
Specielt weekend-reglerne skal vi kigge på. Hvordan man skriver sig på spørgsmålstegnstiderne og
altid skal huske sit mobilnummer.
Vi vil fra bestyrelsen gerne opfordre til at tænke hestevelfærd ind i sin planlægning, da det er
utrolig vigtigt at alle tager hensyn til hinanden særlig i weekenden, så man både respekterer de som
har gjort sig umage med at reservere en god foldtid for sin hest, men også respekterer at alles heste
skal ud på fold.
Action: Michael (og bestyrelsen)
8. ANDET
PR
Vi vil gerne fortælle om vores nye daglige leder og vores snarlige renovering til hhv. Ridehesten og
Villabyerne. Derfor skal vi skrive en pressemeddelelse om dette.
Action: Mixi, Charlotte og Mulle
Rengøring
En mor fra rideskolen og hendes søster har tilbudt at gøre hovedrent i vores køkken efter nytår. Det
er simpelthen bare så fedt med sådanne nogle initiativer fra medlemmerne selv, og vi har naturligvis
taget imod tilbuddet med kyshånd. Vi takker på forhånd for dette og glæder os til at se resultatet.
Action: Moren tager fat i Charlotte eller Nina efter nytår, som giver nøgle og rengøringsmidler og
tager kontakt til Divas.

