GEK Bestyrelsesmøde den 24. jan 2017 kl. 18.30 i logen
Deltagere:
Susanne Biltoft - formand
John Mikkelsen – kassér
Anne Marie With - sekretær
Tina Jensen - næstformand
Birgit Winkel
Mixi Troels-Smith
Hanne Friberg
Kirsten Bjørklund
Fraværende:
Tina Jensen
Birgit Winkel
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat - og opfølgning på aktiviteter/opgaver
2. Aftale om mødedatoer og værter
3. Renovering
4. Ansøgning af Fonde
- Store fonde /v. John
- Ansøgning til mindre projekter og fonde /v. Hanne
5. Økonomi /v. John
- Regnskab og budgetopfølgning herunder årets resultat og budget for 2017
6. Stald og medarbejdere /v. Anne
7. Adfærd i ridehuset
8. Specificerede foldregler /v. Susanne
- Hanne har tilbudt at lave og holde specificerede foldregler ved lige.
9. Eventuelt

1. Referat godkendt og opfølgning: Ure skal stilles og indkøbes batterier. Brandsikring skal
opfølges og tyveri lys/overvågning- Hanne følger op med Julie L på forskellige
tilbud/løsningsmuligheder. GEK bliver tilmeldt DRF’s 100 års jubilæum/årsmøde i Korsør i
april – 2 dages møde.
2. Nye datoer for bestyrelsesmøder:
21. februar 2017 -kl. 18.30 hos Susanne
21. marts 2017 -kl. 18.30 hos John
27. april 2017 Generalforsamling kl. 18-19 formøde bestyrelsen, kl. 19 gæster

9. maj 2017 –kl. 18.30 hos Kirsten
19. juni 2017 –kl. 18.30 Ledig
3. Vi har fået sponsoreret en handicaplift af kommunen. Næstformanden for kommunens
handicapråd har været til møde med vores personale – så vi sikrer, at vi får den rette model.
4. Gennemgang af regnskab – vi er godt med.
5. Gennemgang af stald/personale
Udendørsbanen bliver givet et lag flis samt støvdæmpende materiale – Julie L indhenter
tilbud.
Boksfronter langs rideskolegangen og andre steder skal repareres – Julie L følger op på,
hvordan det kan repareres – hurtigt.
6. Konfidentielt
7. Vi vil afholde foredrag for klubbens medlemmer med fagfolk omkring brugen af pisk som en
korrektion og hjælp – som angivet af Dansk Rideforbund – Kirsten og Anne kommer med
forslag til foredragsholdere.
8. Foldregler skal udspecificeres overfor alle brugere og nye pensionærer. Hanne, Mixi og
Kirsten vil kigge på, hvordan det formidles overfor børn og voksne – så vi undgår konflikter
vedr. foldtider/regler.
9. Eventuelt: Hullet i vejen på parkeringspladsen udgør stor fare for biler og heste - Julie L
kontaktes og ser på en løsning – den del af vejen tilhører naboen med den tomme grund.
Der ligger medicin og mad fremme på kasserne – aktion Julie L
AMW 24/1-17

