GEK Bestyrelsesmøde den 22. nov. kl. 18.30
Deltagere:
Susanne Biltoft - formand
John Mikkelsen – kassér
Anne Marie With - sekretær
Tina Jensen - næstformand
Birgit Winkel
Mixi Troels-Smith
Hanne Friberg
Kirsten Bjørklund
Evt fraværende:
Mødet foregår hos Kirsten, næste møde den 13. dec kl. 18.30 hos Anne
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
2. Konfidentielt punkt
3. Diverse med Julie og Julie
- Løsningsmuligheder indenfor de givne rammer og regler
- Kan vi minimere reservation af folde under foldordning? Hvor mange er på venteliste?
- Hestepas og opbevaring - hvad gør vi?
4. Konfidentielt punkt
5. Renovering
- Gennemgang af prioriterede renoveringsprojekter
- Møde med rådgivere og valg af samme /v. John, Tina, Hanne og Susanne
- Opstaldning - teltstalde på ridebane? Genhusningsudvalget skal igang - inklusive at tænke budget.
- Samarbejde med andre kulturelle aktiviteter? /v. ansvarlige
6. Ansøgning af Fonde
- Store fonde - ansøgninger er revideret - status og planer /v. John
- Mindre projekter - status og planer /v. Hanne
7. Økonomi /v. John
- Regnskab og budgetopfølgning
8. Stald og medarbejdere /v. Susanne og Anne og Birgit
- to timers plads i lille ridehus hver weekend - til spring, dressur fra jord mv. /v. Hanne og Susanne
- Springdressur v. Melanie /v. Mixie
- Skærpede foldregler bør alene gælde de store folde /v. Susanne

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde. Godkendt.
2. Konfidentielt punkt
3. Diverse med Julie og Julie

Hvis medlemmerne har spørgsmål vedrørende den daglige drift herunder foldordning, foder, bokse,
rideundervisning m.v. er det vigtigt, at de tager kontakt til personalet og ikke bestyrelsen. Det er Julie Lykke
Thorsen, som har det daglige ansvar for stalden. Hvis bestyrelsen bliver kontaktet om daglig drift henvises til
Julie, som altid overvejer løsningsmuligheder i forhold til medlemmernes ønsker og behov.
Hvordan udnytter vi bedst foldordningen – når heste er syge el. ude på reservation? Rideskolehestene vil blive
lukket ud på de ledige tider – som heste ikke kan indgå i foldordningen pga reservation el. sygdom. Husk at
sætte heste på fold sammen med andre heste så vidt muligt – Så de store folde bliver brugt af så mange heste
som muligt. Foldregler skal overholdes for at så mange heste som muligt har adgang til 2 timers fold pr dag –
På de store folde gælder ligeledes, at det er den første tid som er normaltiden - anden tid er altid
spørgsmålstid. Heste, som er på foldordning, kan først tage tider fra kl. 19.00 på de store folde. Stor fold og
havefold betegnes som store folde.
Reglerne for fremvisning af hestepas ved kontrolbesøg fødevarestyrelsen er skærpet – hestepas skal kunne
fremvises umiddelbart mod tidligere 3 timer.
4. Konfidentielt punkt.
5.
Udvalg bestående af Anne, Birgit og Julie & Julie er i fuld gang med at se på muligheder og priser i forbindelse
med udflytning af staldene ved ombygningen.
Brugermøde den 20. dec kl. 17-18 –gløgg og æbleskive – kontoret skriver ud.
6. Ongoing
Der henvises til referatet af brugermøde den 20. december, som ligger på hjemmesiden under Akitivteter.
7. Vi er godt med i forhold til budgettet.
8.
Vi sikrer, at der altid er en tilstede på GEK af personalet, som bor på GEK fx juleaften og nytårsaften.
Vi skal have adgang til elektriker også i weekenden. Opslagstavle med nødnumre til elektriker, VVS m.m. vil
blive hængt op i personalekøkkenet. Inden man benytter nødnumrene, er det vigtigt altid at ringe til Julie
Lykke først.
Julie Lykke har haft elektriker ude til gennemgang og reparation.
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