Referat – GEK Bestyrelsesmøde
29-10-2014

18.30

Møde indkaldt af

Susanne Biltoft

Referent

Camilla Lindegaard

Deltagere

Susanne Biltoft (formand)
Anne With (næstformand)
John Mikkelsen (kasserer)
Camilla Lindegaard Stender (sekretær)
Jens Ole Legart
Tina Jensen
Anne
nne Cathrine Amtrup
Ditte Egholm

Fraværende

Kirsten Bjørklund

John, Kløckersvej

Referat – GEK Bestyrelsesmøde
Agenda
1)

Godkendelse af referat fra sidste møde

2)

Orientering om daglig drift / v. Ditte

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Rideskolehold
Investering i sadler
Antal pensionærer
Medarbejdere
Hegnsyn
Folde, bunde, foder
Klage over havefolden
Møde med ejere af det hvide hus /v. Ditte og Anne
Oprydningsdag
Brochure, nye striglepladser, hvor langt er vi?

3)

Medarbejdere på Sporten /ved Susanne

a)
b)
c)

Ny kontrakt m. Casper mv.
Øvrige involverede (Ditte, Mai, Thomas, Stasie)
Generelt vedrørende vores ansattes vilkår

4)

Ombygning

a)
b)
c)
d)

Byggeudvalg - status / v. John
Sponsorudvalg - status /v. John
Etablering af genhusningsudvalg (og rammer - halvt eller helt år byggetid?)
Diskussion af mulighed for 20*80 ridehus (dobbelte rideskolehold),
handicapridning med lift og fysioterapeut, øvrige aktiviteter
teter (kulturhus - skal i
givet fald
ald med i ansøgninger, da det er meget eftertragtet)

5)

Nye kontrakter /v. Jens Ole og Anne

6)

Eventuelt

Agendapunkt 1 - Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet er godkendt

Ja

Evt. kommentarer

Ingen

Handlingspunkter

Agendapunkt 2 – Orientering om daglig drift

Ansvarlig

Deadlinedatoer

Referat – GEK Bestyrelsesmøde
a)

j)

Rideskolen: Ventelister på miniput/små børn. Få pladser på hestehold som skal
markedsføres på website
Behov for investering i sadler til 8 rideskoleheste (fordelagtigt
fordelagtigt tilbud modtaget på 33
K). Investeringen
Investering
kan delvist dækkes af de indtægter, der allerede er kommet ind.
Den resterende del ventes dækket af nye initiativer (kalender etc.)
40 pensionærer i alt: 4 pensionærer forlader (1-2
2 på vej ind, 2 reservationer). 3
ledige bokse
Roller er beskrevet for de enkelte medarbejdere, så disse kan uploades på website
med billeder
Hegn
Hegnssyn
pga. naboklage over træer som naboen ønsker beskå
beskåret. Afgørelse ej
modtaget endnu.
end
Øvrige hegn er ved at være på plads om
omkring folde og bane.
Opretning af gravehuller på fold.. Doserblad til foldopretning og snerydning kan evt.
løse problemet. Foldmåtter er ved at være på plads i Parken. Sygefold monteres
med måtter.
måtter
Bunde i ridehus er på plads.
Klage over havefold. Sagen kører primært på naboens anlagte
lagte sag mod Kommunens
sagsbehandling
Møde omkring p
p-pladser m.m. ned ejer af den hvide kontorbygning ved hallen.
Arbejdsweekender vil fremover kun være en dag ad gangen. Der sendes bøder til
alle, der ikke deltagerer
deltager løftes i flok. Dagen skal styres/ledes
/ledes i højere grad.
Der skal laves to nye dækkenbokse

b)
d)
h)

Ok til indkøb
indk
af sadler til Rideskolen
Der skal søges efter en dyrepasserelev
Landmåler rekvireres

b)
c)
d)
e)
Diskussion:
f)

g)
h)
i)

Beslutning

Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadlinedatoer

Sadler bestilles
Markedsføre ledige pladser
Annoncere efter dyrepasserelev
Landmåler rekvireres
Del oprydningsdagene over to dage
Der skal laves to nye dækkenbokse. Evt. åbne bokse til
striglepladser (hvis dette ikke er for dyrt)

Ditte

Snarest

To nye telefoner (uploading
ading etc.)

Camilla

Snarest

Agendapunkt 3 – Medarbejdere på Sporten

Diskussion

Diskussion omkring diverse
div
medarbejderforhold, samt håndtering af
undervisningsdel
undervisningsdelen

Beslutning

Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadlinedatoer
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Agendapunkt 4 – Ombygning

a)
Diskussion

Aftale med byggerådgiver er ved at være
e på plads. Arbejdsplan i forhold til
næste skridt i processen sættes på plads i en af de kommende uger.
Bestyrelsen tager på inspirationstur inden næste møde.
Næste bestyrelsesmøde bliver dedikeret til at diskutere ombygning
ombygning, herunder
plan for genhusning, model, ønsker til byggeri og søgning af midler.

Beslutning
Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadlinedatoer

Fremfinde steder med paddocks

Tina

Hurtigst muligt

Agendapunkt 5 – Staldkontrakter

Diskussion

Ny staldkontrakt er udarbejdet og bliver sendt
endt ud til alle snarest

Beslutning
Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadlinedatoer

Agendapunkt 6 – Eventuelt
a)

Diskussion

b)
c)
d)

Der etableres et ungdomsbrugermøde, da en del af de unge ikke kommer til
Brugermøderne
En evt. ”stille-afdeling” på hingstegangen
angen vil ikke give tilstrækkelig ro
Rideskoleheste/ponyer søges vidt muligt placeret samlet. Der kan dog være
behov for at benytte pladser andre steder i stalden i en periode
Der er behov for at få kommunikeret om den adfærd som ønskes i klubben, da
der er eksempler
ler ”rygter og snak i krogene”. Dette er ikke acceptabelt så der
skal arbejdes på at den gode tone sikres.

Handlingspunkter

Ansvarlig

Kommende møder – datoer og sted:

16.6 Kirsten, Jægersborg Alle 194
18.8 Anne, Parkovsvej 44
17.9. Tina, Toftekærsvej 76
29.10 John, Kløckersvej 38
26.11 AC, Vilvordevej 52
17.12 Jens Ole, Gisselfeld Alle 5

Afholdt
Afholdt
Afholdt
Afholdt

Deadlinedatoer
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Emner til næste møde

Sendes til Susanne inden den 11.1
.11

