Referat af GEK bestyrelsesmøde den 27. juni 2017
Tilstede var
Mulle (formand)
Kirsten (næstformand)
Hanne
Charlotte (sekretær)
Mixi (kasserer)
Nina
Agenda:
1. Rideskole
2. Springning – ny springtræner
3. Tomme bokse
4. Daglig ledelse efterlyses
5. Rideundervisning for specialskole
6. Rygepolitik på Gek
7. Trailere
8. Opsætning af overvågningskameraer
9. Boksmugning for rideskoleheste
10. Rotunden, renovering
11. Økonomi
12. Møde med Chaz Otzen Fonden
13. Personale-politik
REFERAT
1.   Rideskole
Der er netop købt to af vores lejede elevheste, nemlig Bonita og Pistone, som
begge har fungeret godt på Gek.
Både i vores ungdomsudvalg og til bestyrelsesmødet har vi diskuteret, hvordan
man kunne integrere rideskoleeleverne og pensionærerne bedre. Vi havde ideer
om en ”arbejdsdag-light”, hvor børnene kunne mixes i nogle arbejdsgrupper og
være med til at gøre Gek mere indbydende. Dagen kunne afsluttes med pizza i
logen og leg i ridehuset.
Vi vil undersøge, hvornår vi kan gentage successen med lave en ”store-pudsedag”, hvor rideskolehestenes udstyr bliver pudset af eleverne og
rideskoleeleverne lærer at flette hestene og gøre dem rigtig fine.
Vi opfordrer alle rideskoleelever og deres forældre til at melde sig i de

forskellige udvalg vi har og endelig at skrive forslag til forbedringer til
bestyrelsen. Specifikt ville det være dejligt, hvis et par engagerede børn/unge fra
rideskolen havde lyst til at være en del af vores ungdomsudvalg.
2.   Springning v.Mixi og Nina
Mixi og Nina har været ude og undersøge markedet for dygtige springtrænere,
som kunne passe til Gek og de springryttere vi har.
Det er meget svært at finde en dygtig træner, som også kan tilbyde at tage med
ud til stævner i weekenderne.
Mixi og Nina vurderer, at Camilla Ernst er et rigtig godt bud på en ny
springtræner for Gek. Hun er en attraktiv træner, som kan trække flere
springryttere til Gek. Camilla Ernst er en superdygtig springrytter selv, og hun er
trods sin unge alder meget erfaren og vil kunne give vores springryttere en god
og varierende undervisning. Hun vil kunne tage med ud til stævner i det omfang,
at hun ikke selv skal starte. Så fast stævnehjælp kan vi ikke love. Men til
gengæld er hun meget kompetent til at gøre rytterne klar til stævne.
3.   Tomme bokse
Gør vi nok for at ”gribe” utilfredse pensionærer? Hvad kan vi gøre mere?
Vi vil rigtig gerne gøre vores kunder – både rideskoleelever og pensionærer så
tilfredse som muligt. Derfor vil vi gerne opfordre til, at bestyrelsen kopieres på
medlemmers mails med forslag til ændringer, gode ideer og ris og ro, når de
sendes til kontoret.
Vi er naturligvis altid kede af, hvis pensionærer vælger at flytte deres
ponyer/heste uanset grunden, men vi tror stadig på at Geks beliggenhed og gode
atmosfære hurtigt vil fylde vores bokse igen.
Bestyrelsen beslutter i øvrigt, at ryttere kun kan vinde klubbens championat og
klubmesterskab, hvis ponyen/hesten stadig er opstaldet hos Gek.
4.   Hvordan kan vi efterkomme efterlysningen af daglig ledelse?
Flere pensionærer efterlyser en daglig leder, og det er også en af grundene til at
nogle pensionærer flytter. På Gek har man valgt at dele lederansvaret på flere
medarbejdere, og det kan ofte være svært at overskue hvem, som har ansvaret i
en given situation.
For at afhjælpe dette vil vi derfor lave en oversigt over personalet og hvad de
hver især har ansvar for, og i hvilke situationer/problemer de forskellige skal
kontaktes. En oversigt, som skal hænge i stalden.
Desuden ville det være en god ide, at der bliver skrevet på personaletavlen hvem

som åbner stalden næste dag (helst med et telefonnummer, hvis der bliver behov
for at ringe).
Det er i øvrigt vigtigt, at Julie Cederholm og Julie Lykke underskriver sig med
hhv. Julie C. og Julie L. I fremtiden. På den måde kan vi undgå forviklingerne.
5.   Ride-undervisning til en specialskole, v. Kirsten
Søgaardsskolen, som er en specialskole, ønsker at nogle af deres elever får rideundervisning. Kirsten, Julie C og Stacie har undersøgt det, og Gek kan oprette et
speciel hold på 5 elever i alderen 8-9 år, som hver medbringer en
hjælper/trækker. Vi afsætter en time, tirsdag kl. 10-11 hvor der sadles op og rides
med undervisning af Stacie og sadles af. Opstart til september.
6.   Rygepolitik,
Der er stillet forslag om, at vi laver et total forbud mod rygning på vores
matrikel OG dermed henviser al rygning til at foregå på offentlig vej.
Bestyrelsen er enige om, at rygning ikke hører hjemme på et sportssted. Vi synes
både, at det er et forkert signal at sende til de mange børn og unge som færdes i
staldene, og samtidig skal vi også tænke på brandfaren. Vi vil bruge sommeren
på at tænke over, hvordan og hvornår vi vil stramme rygepolitikken på Gek.
7.   Trailere,
De meget begrænsede kvm vi har at gøre med på GEK, kan bruges meget
bedre end til at parkere private trailere. Vi oplever indbrud/tyveri i bilerne
og særligt dem som parkerer i “skyggen” af trailerne er udsat. V. Hanne
Vi diskuterede, om der skal være plads til trailere på Gek eller om pladsen kan
bruges til noget andet. Flere i bestyrelsen synes, at det var problematisk for
konkurrencerytterne, hvis Gek pludselig ikke kan tilbyde plads til trailerne. Vi
vil undersøge, hvor mange som reelt har en trailerplads nu og tage diskussionen
op ved en senere lejlighed.
8.   Opsætning af overvågningskameraer,
Med alle de indbrud vi har i vores biler, er på tide at installere kameraer på vores
område. Julie Lykke har indhentet tilbud på overvågning fra to leverandører:
Secubi: 3 kameraer, (parkering, indgang og maskinpark), binding på 36 mdr.
Dansk Alarm Sikring: 2 kameraer, et som dækker parkeringsområdet, et som
dækker maskinområdet. Derudover kan de levere en servicepakke, hvor de sørger
for at alting spiller og kameraerne bliver renset osv.

Kirsten vil til næste møde undersøge nogle tilbud om overvågning via mobil, da
det skulle være billigere.
Med hensyn til sadeltyveri, så kan vi kun henstille til at pensionærerne undersøger
med deres egen indboforsikring, da det er meget forskelligt hvordan de forskellige
forsikringsselskaber dækker eventuelt tyveri af sadler.
9.   Standard for boksene til rideskolens heste,
Mugning og evt. høhække?
Punktet er udsat. Vi kigger på det efter sommerferien.
10.  Rotunden,
Status, v. Kirsten
Vi besluttede at arbejdet med rotunden skal sættes i gang så hurtigt som muligt.
Allersenest 1. august, men allerhelst i juli, som aftalt ved sidste bestyrelsesmøde.
Arbejdet indebærer “varmt arbejde” og skal meldes til vores forsikring. På grund
af den imprægnering som træet skal have, vil det være fordelagtigt, at det sættes i
gang i juli, hvis håndværkerne kan det.
Hvis dette arbejde kommer på tværs af personalets planlagte ferie, så påtager
bestyrelsen sig ansvaret for at sætte projektet i gang. Hanne tager fat i Julie Lykke
ang. dette.
11.  Økonomi v. Mixi
Mixi er vores nye kasserer og gennemgik vores regnskab, som ser pænt ud.
12.  Mødet
med Chaz Otzen fonden
Hvordan håndterer vi fondens udmelding i forhold til byggeriet. v. Mulle,
Hanne og Kirsten
Mulle, Kirsten, Hanne og tidl. Formand Susanne Biltoft har haft møde med S/I
Sportsrideskolen (Chaz Otzen fonden) ang. Gek’s renovering. Fonden ville give
Gek 15 millioner til renoveringen af staldene. Betingelsen var dog, at det var tre
tidligere bestyrelsesmedlemmer, som i et renoveringsudvalg skulle sidde med
ansvaret for hele renoveringen og egenrådig skulle træffe beslutninger om
samarbejdspartnere, projekt, tidshorisont og økonomi. Med i udvalget skulle
sidde 1-2 medlemmer fra bestyrelsen men uden samme mandat til at tage
beslutninger om økonomi, proces og samarbejdspartnere.
Fonden ville ikke have ansvar for renoveringen eller de økonomiske

beslutningerne i renoveringerne. Den nuværende bestyrelse ville derimod
komme til at sidde med det økonomiske ansvar for både den daglige drift og i
sidste ende den store renovering.
På bestyrelsesmødet blev denne atypiske konstellation diskuteret, og vi nåede
enstemmigt frem til, at den er problematisk.
Under alle omstændigheder kan vi ikke begynde at bruge penge, før vi har dem
konkret og/eller en formel bekræftelse på at pengene er til disposition samt en
beskrivelse af de betingelser de to bevillinger forudsætter.
Derfor tager bestyrelsen v. Mulle kontakt til S/I Sportsrideskolen for dels at få en
formel bekræftelse af beløb samt forbehold, dels at høre om S/I Sportsrideskolen
holder fast i det set-up de i første omgang har betinget sig.
13.  Personalepolitik
Dette punkt er udskudt til næste bestyrelsesmøde den 16. August.

