15-08-2016
Møde indkaldt af:
Referent
Deltagere

Fraværende

18:30
Susanne Biltoft
Anne Marie With
Susanne Biltoft
Tina Jensen
John Mikkelsen
Kirsten Bjørklund
Mixi Troels-Smidt
Birgit Winkel
Hanne Friberg

Susanne Biltoft

Agenda
1 - Godkendelse af referat /v. Susanne
1a- Møder resten af året samt værter
2 - Nyt fra renovering /v. Tina og Hanne
- Godkendelse af endelige tegninger
- Beregning af priser og indhentning af tilbud fra entreprenører og arkitekter
- Sponsor-støtte/ansøgninger til fonde - opdeles evt. i store og mindre projekter /v. John, Hanne
3 - Økonomi /v John
- Regnskab og budgetopfølgning
4 - Konflikten om den store fold fortsætter /v. Anne
5 - Brugermøde og dato /v. alle
- Emner bl.a. Fordeling af nye bokse
6. Stald, pensionærer og rideskole /v. Susanne, Anne og Birgit
- Rideskolen /v. Birgit

7 - Kan vi kommunikere lidt mere?
- beslutninger,
opfordringer, ideer,
evt. lidt uformelt - hvem
vil?
8 -Stævner - hvad kommer - er der nok i udvalget? /v. Mixie
9 -Ridesti i Bernstorffsparken og adgang til parken via Tagestorp? /Hanne
10 -Nyt til GEK-nyt?? /v. Mixie og alle
11 - Eventuelt

Agendapunkt:

1 - Godkendelse af referat /v. Susanne

Referatet er godkendt
Evt kommentarer
Agendapunkt:

Ja
1a - Næste møde og værter
27. september – Hanne
11. oktober – John
15. november – Kirsten
13. december – Anne

Agendapunkt:

2 - Nyt fra renovering /v. Tina og Hanne
Niras v/ Erling Kettelsen, Rådgivende Ingeniør, Som kan hjælpe os med at udregne omkostningen for ombygningen – 21. mill. (ikke
udbygning af det store ridehus). Al abtering ikke medregnet. Budget fra abteringen kommer i næste uge ca.
Så snart at de sidste priser er kommet fra rådgivende ingeniører og arkitekter godkendes dette pr. mal af bestyrelsen, hvorefter bygge
udvalget med det samme sætter gang i at få egentlige bud fra en entreprenør - ligesom fondsansøgningerne sættes igang hurtigt.
Tina/Hanne tjekker med Arkitekter/ingeniør omkring loftet på 1. sal – hvor højt er der, hvordan vedligeholder vi og får rengjort spærrerne,
hvordan er akustikken. Skal der måske sænkes loft?
Muligvis kan byggeriet laves i etaper, hvis vi mangler at få økonomien helt på plads.

Diskussion

OBS – Der hvor der er mere end 3 m dyb boks – skal der laves store bokse.
Skal boks elementer være af træ (presset bambus) el af mur? Byggeudvalg søger muligheder og priser.
Kan trappen til 1. sal (det gamle høloft) flyttes til indgang fra rotunden – så vi får lukket adgang til stalden. Action byggeudvalg.
Ide-katalog til brug for ansøgning til fonde:
Udstilling af kunst – Birgit
Spejdermøder - John
Bridgeklub – Anne tjekker lokale klubber
CBK – er aftalt
Mødested for div sportsklubber (f.eks mountain bike, løbeklub etc) - Kirsten
Handicapfaciliteter til handicapryttere
Undervisningsfaciliteter - AOF, HOF, etc
Piger med spiseforstyrrelser kan komme til ridning (Kirsten tager kontakt til fys.foreningen)
Alle forslag er velkomne

Beslutning

Agendapunkt:

Diskussion

3 - Økonomi /v John
Ansøgning til Fonde – De store ansøgninger, store beløb, er John ansvarlig
Ansøgning til fonde og andre vedr. små beløb – Hanne ansvarlig.
Ansøgninger vedr. de store beløb – ultimo september.
Vi er godt med i forhold til vores budget.
Der er netop brugt 70.000 kr. på nye rideskoleheste.

Beslutning

Agendapunkt:

4 - Konflikten om den store fold fortsætter /v. Anne

Vi er stævnet for over 100.000 kr. af firmaet, som har lavet vores store fold. Vi har en rigtig god advokat, som mener at vi har en stærk sag.
Diskussion

Beslutning

Agendapunkt:

Diskussion

5 - Brugermøde og dato /v. alle

Brugermøde mandag den 5. september kl. 18.00. Der skal laves et skriv på hjemmesiden – om hvordan foldordning fungere og ind og ud af
ordningen. Samtidig forklarer Tina det på brugermødet.

Beslutning

Agendapunkt:

6. Stald, pensionærer og rideskole /v. Susanne, Anne og Birgit
Fordeling af bokse sker senere når vi har de færdige tegninger. Vi tilsigter at flest muligt bliver i deres bokse.Ved ændringer gåes efter
anncinitet. Rideskolen /v. Birgit – beskrivelse/profil af hver rideskolehest/pony lægges på hjemmesiden og evt. på hver enkelt boks. Birgit og
Stacie udarbejder en template på dette. Underviserne m.m kan hjælpe til med at udfylde og det leveres til Julie C. alle rideskoleheste skal
fotograferes til projektet og til postkort.
Evalueringsskemaer sendes rundt i september – rideskolen.
Kan man fortsætte med at ride på hold, hvis man får privathest? Kirsten og Birgit kommer tilbage med et oplæg.
Efter 3 mdr. reservation, går prisen fra 1.000 op til 3000 kr. pr. md. (Derved spares foder og strøelse) i max 3 mdr. Derefter ophører
reservation. foldordningspladsen mistes efter 3mdr., og derefter på venteliste. Ved ny hest/pony kan det ikke forventes at hesten/ponyen
kommer ind på den plads som man tidligere har haft. Det vurderes hele tiden af staldmester hvilke heste som kan gå sammen, for at undgå
skader.

Diskussion

Beslutning
Agendapunkt:

7 - Kan vi kommunikere lidt mere?

Referater skal ligge på hjemmesiden så snart at de er godkendt på efterfølgende bestyrelsesmøde

Diskussion

Mere dialog omkring dette på næste B-møde

Beslutning

Agendapunkt:

8 -Stævner - hvad kommer - er der nok i udvalget? /v. Mixie
Klubstævne med klubmesterskab kommer første weekend i oktober, stort springstævne til november.
Kirsten og Julie Cederholm er indgået i stævneudvalget på dressursiden.

Diskussion

Beslutning

Agendapunkt:

9 -Ridesti i Bernstorffsparken og adgang til parken via Tagestorp? /Hanne
Udgår pga tidsmangel

Diskussion

Beslutning

Agendapunkt:

10 -Nyt til GEK-nyt?? /v. Mixie og alle
Udgår pga tidsmangel

Diskussion

Beslutning

Agendapunkt:

11 - Eventuelt
Må man træne sin hest fra jorden i ridehuset når der rides? Skal på agendaen til næste gang.
Springhold – skal der åbnes op for ryttere udefra, så længe der er ledigt på holdet hos Melanie? Ridehuskort el. betaling 50 kr per gang? Vi er
ikke alm vis interesserede i at sælge ridehuskort.

Diskussion

Beslutning

27. september 2016 kl. 18.30 i mødelokale i parken - vært Hanne Friberg

Næste møde

