GEK Bestyrelsesmøde den 21. feb 2017 kl. 18.30 hos Susanne
Deltagere:
Susanne Biltoft - formand
John Mikkelsen – kassér
Anne Marie With - sekretær
Tina Jensen - næstformand
Mixi Troels-Smith
Hanne Friberg
Kirsten Bjørklund
Fraværende:
Birgit Winkel
Kirsten Bjørklund
Fremtidige planlagte møder:

21. marts 2017 -kl. 18.30 hos John
27. april 2017 Generalforsamling kl. 19, formøde for bestyrelsen, kl. 18-19
9. maj 2017 –kl. 18.30 Kirsten vært
19. juni 2017 –kl. 18.30 Ledig

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat - og opfølgning på aktiviteter/opgaver
2. Renovering
3. Ansøgning af Fonde
- Ansøgning til mindre projekter og fonde /v. Hanne
- Er der gang i nogle søge projekter - ATVén, andet?)
4. Økonomi /v. John
- Regnskab og budgetopfølgning
- Nyt om hvad vi bruger midlerne fra ejerne til? /v. John og Hanne
5. Mægling i sagen om renovation af den store fold / v. John
6. Stald og medarbejdere
- Nyt om staldene, medarbejderne etc. inkl. hvem bor hvor /v. Anne og Susanne
- Konflikt/Kommunikations/ledelses-kursus i går mandag for Julie C, Julie L, Stacie og Casper /v. Susanne,
Anne
- Hvorfor holder vi ikke aktiv ferie? /v. Susanne
7. Rabat for familier, der får undervisning (vi nåede det ikke sidst) - se fremsendte forslag fra Julie C
8. Foldmangel i weekenden - kan evt løses ved at fjerne spørgsmålstegnstider i weekenden på de store folde.
9. Adfærd i ridehuset

10. Byggeri - konfidentielt
11. Generalforsamling

1.
2.
3.

Januar referat godkendt.

4.

Budget – vi er godt med - lidt bedre end sidste januar.
Vores forsikring skal gennemgås og tjekkes op mod priser – er det værd at kigge på brandalarmer
samtidig. Kontoret ser på denne opgave.
Samtidig beder vi kontoret om at se på lås til sadler, som vi vil tilbyde vores pensionærer at købe, da
nogle forsikringer ikke dækker, når sadelrummet står ulåst. Der er en del sadeltyverier i vores område
i øjeblikket.
Rideskoleundervisning og opstaldning får en prisstigning, da vi ikke haft stigninger i prisen i en del år,
og vi skal kunne afsætte midler til vedligehold af GEK.

Renovering - konfidentitelt
Fonde
John søger nu til renovering af det lille ridehus.
Hanne undersøger sammen med Julie Lykke, ATV modeller til forslag. Vallensbæk og Holte kontaktes
for at få input til hvilke modeller som fungerer. Efter udvælgelse af model søges fonde af Hanne og
Brigitte.

Der skal indhentes tilbud på nyt tag til rotunden. Samtidig skal vi sikre, at taget over det store
sadelrum (det med ovenlys) er blevet tæt.
5.

Mægling vedr. underlag på den store fold.
Vi har indgået et forlig med Skibby HC-Matic efter fejlmontering af Otto-måtter, og forkert grus samt
forkert mængde. Vi skal betale 92.000 kr. Garanti er nu gældende igen - i 20 år.

6.

Stald og medarbejdere.
Casper flytter ud af sin lejlighed slut marts, hvor efter Lukaz og famlie flytter ind. I Lukaz’s gamle
lejlighed flytter Nerius og Justas ind.
Vores ledere har været på leder/ konflikthåndteringskursus.

7.

Familierabat. Samme nærmeste familie og samme dankort kan benytte de rabatmuligheder som
findes på 3xundervisning, 4xundervisning og 5xundervisning. Priser på nettet. Ved flere gange
undervisning end 5 timer betales fuldpris for den/de ekstra timer.

8.

Foldmangel i weekenden.
Vores opgave er at sikre hestevelfærd for alle vores heste og derved at flest mulige heste kommer ud
i weekenden på de store folde. Fremadrettet vil det derfor ikke være muligt i weekenden at tage?tider på de store folde. Det vil stadig være muligt at tage?-tider på de små folde. Vinterfolden i
Parken kan stadig bookes 2 timer ad gangen, og derefter kan der tages?-tider på vinterfolden også.
Første tid er altid den gældende, 2. tid er?-tid.
Foldordningsheste kan ikke komme ud på?-tider på store folde på hverdage før efter kl. 19.

Optimering af foldordning til rideskoleheste med henblik på at de kommer mere ud – Tina ser på det
sammen med Julie Lykke.
9.

Adfærd i ridehuset - Vi har diskuteret vigtigheden af at piske kun bruges til at irettesætte hesten og
ikke som straf svarende til DRFs regler. Kirsten og Anne er i gang med at finde en foredragsholder,
som vi alle kan drage nytte af.

10. Konfidentielt punkt vedr byggeri.
11. 5 bestyrelsesmedlemmer er på valg – Anne og Birgit stiller ikke op igen. Susanne, Tina og John ønsker
genvalg . Vi rækker ud til medlemmerne og opfordrer til at stille op til bestyrelsen.
AMW 21.02.2017
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