Referat bestyrelsesmøde den 13. september
Tilstede var
Mulle (formand)
Mikkel (næstformand)
Mixi (kasserer)
Charlotte (sekretær)
Pernille
Hanne
Nina
Agenda:
1. Renovering
2. Økonomi
3. Status på partsponyer
4. Beskæring af træer ind mod naboerne
5. Personale
6. Hvad skal GEK?
7. Rabatordninger
8. Rygepolitik
9. Ydelser i stalden
10. Børn - sikkerhed
11. Andet
REFERAT
1.   Renovering, kommune, Fond – status
Vi har en positiv kontakt til kommunen og til fonden og at Gek får tildelt 5 mio til
renoveringen fra kommunen står nu i Dit Gentofte.
Action: Mikkel og Hanne laver en skitsering over, hvad der kan laves for det
budget på 20 mio vi gerne skulle have til rådighed. Proces-skitse skal derefter
laves.
En del af renoveringen kan laves hen over vinteren uden at det betyder noget for
brugen af stalde og ridebaner. Vi informerer mere om dette, så snart vi har en plan
klar.
Det er specielt den renovering/vedligeholdelse, som er absolut akut. Fx taget, hvor
det regner ind.
Vi har haft problemer med vand og el, og måtte akut ha’ en elektriker ud. Vi
melder det til vores forsikring.

2.   Økonomi
Vi mangler stadig medlemstilskud fra kommunen. Vi er glade for, at Aase-Line er
kommet så hurtigt ind i arbejdet og er blevet taget godt imod. Aase-Line bruger
lige nu en del tid på at tjekke bilag og bogføring for 2017, så hun er helt inde i
vores økonomi.
Vi har tomme bokse og vil nu skrive ud på hjemmesiden og fb, at vi IKKE lukker
ned under renoveringen. Så tror vi på, at potentielle pensionærer tør komme igen.
Action: Charlotte skriver på forskellige fb-sider og på hjemmesiden
Vi har et efterslæb, fordi bygningerne ikke er blevet vedligeholdt de sidste mange
år. Og det er de regninger vi skal betale nu.
Reglerne for stævnehjælp har været lidt uklare. Vi har derfor besluttet, at
stævnehjælp/opvarmning koster 375 kr. pr. ekvipage for stævner i de nærliggende
distrikter.
3.   Status på interesse for partheste
Vi har fået adskillige tilkendegivelser om interesse for projektet. Dog kan
økonomien blive det skelsættende punkt. Det bliver dyrt i forhold til
rideskolehold, men naturligvis ikke i forhold til hvad en pony koster at have. Vi
mangler nogle beregninger for at vi kan tage en endelig afgørelse, og for at se om
der evt. er nok interesserede i at starte en forsøgsordning.
Action: Nina præsenterer et overslag til næste møde
4.   Beskæring af træer på udendørs bane
Nabo kommer med et nyt tilbud, da han håber han kan finde en billigere træmand,
end det tilbud, vi har stillet med.
5.   Personale
På generalforsamlingen blev vi, af medlemmerne, bedt om at benchmarke vores
udgifter i forhold til vores naboklubber, det er vi i fuld gang med. Vi blev også
bedt om at se på om det kunne gøres enklere for vores medlemmer at rette
henvendelse til en ansvarlige leder, vi er også i gang med at se på, hvordan det
gøres i vores naboklubber.
6.   Hvilke pensionærer vil vi tiltrække nu?
Hvad er Gek’s USP? – udsat til et andet møde.
7.   Rabatordninger eller andre pakker
Der er så få familier, som får gavn af vores rabatordninger, så vi har valgt at
udfase rabatterne. Der vil således ikke være rabatter fra 1. november.
Action: Mixi giver besked til Aase-Line

8.   Rygepolitik
Vi har efter en henvendelse fra kommunens fritidudvalg allerede vedtaget på et
tidligere bestyrelsesmøde, at der fremover ikke må ryges på Gek. Vi besluttede
bare ikke hvornår.
Derfor kan vi fortælle, at fra i dag må der ikke ryges på matriklen. Rygning hører
ikke hjemme på et sportssted og i øvrigt er brandfaren stor.
Fra 1. november vil en overtrædelse af dette medføre en advarsel og flere
advarsler må desværre medføre en bortvisning.
9.   Ydelser i stalden
Nina har gennemgået brugerundersøgelsen med Julie Lykke og det første vi kan
tilbyde pensionærerne er klokker og dækken-hjælp.
Staldpersonalet tilbyder således fra 1. oktober at tage klokker af/på og dækkener
på. Pris er 150 kr. om måneden for hver af de to ydelser. Hvis I er interesserede i
at købe ydelsen, skal I blot tilmelde jer hos Julie.
Action: Nina giver besked til Julie Lykke
10.  Børn - sikkerhedsregler
Husk at alle ryttere under 13 år skal ride med godkendt sikkerhedsvest. Også
dressurrytterne. Kun når man får undervisning kan underviseren godkende, at man
rider uden vest.
Vi har diskuteret om der skal være en aldersgrænse for, hvornår der skal være en
voksen til stede, når barnet rider.
11.  Diverse
•   Web-shoppen fungerer nu. Pernille lægger det på fb og vi skal også ha’ det på
hjemmesiden. Der er gode ting, og de er hurtige til at levere, så gå endelig ind og
kig på den.
•   Vi har klubstævne søndag den 1. oktober (dressur) og søndag den 8. oktober
(spring). Husk at tilmelde jer – og husk, at alle skal hjælpe til.
•   Pernille har fået et par forespørgsler på aktivering af rideskoleudvalget. Hun vil
forsøge at få aktiveret det ved først at skrive ud på FB.

	
  

