11-10-2016
Møde indkaldt af:
Referent
Deltagere

Fraværende
Næste møde

18:30 GEK Bestyrelsesmøde - Oktober møde afholdt hos John
Susanne Biltoft
Anne Marie With
Kirsten Bjørklund
Tina Jensen
John Mikkelsen
Mixi T-S
Birgit Winkel
Hanne Friberg
15. november 2016 kl. 18.30 hos Kirsten

Agenda
1. Godkendelse af referat
2. Renovering
Orientering fra møde med vores ejere /v. John og Susanne
- Udestående omkring byggeri /v. alle
- Udestående omkring valg af rådgivere mv./ v. alle
- Beslutning om at iværksætte udbudsmateriale/ v. alle
- Er byggeudvalget på omgangshøjde - og hvornår overtager de opgaver? Proces?
- Samarbejde med andre kulturelle aktiviteter? /v. ansvarlige
3. Ansøgning af Fonde
- Store fonde - status og planer /v. John
- Mindre projekter - status og planer /v. Hanne
Regnskab/v.ogJohn
budgetopfølgning
4. -Økonomi
Regnskab og budgetopfølgning
5. Stald og medarbejdere /v. Susanne og Anne
Rideskolen /v. Birgit
- Ridningen /v. Susanne
- Stalden /v. Anne
6. Kan vi kommunikere lidt mere - eller er det nok nu? /v. Susanne
7. Konfidentielt punkt
8. Foldordning og ventelister
9.Konfidentielt punkt
10. Møder med medarbejdere v/ Susanne
11. Konfidentielt punkt
12. Ridesti i Bernstorffsparken og adgang til parken via Tagestorp? /v. Hanne
13. Nyt til GEK-nyt /v. Mixie og alle
14. Adgang til ridehus når der arbejdes fra jord /v. Hanne
15. Sikkerhedsregler /v. alle - endelig godkendelse

16. Hestepas og opbevaring - hvad gør vi? v. Susanne
Nye kontrakter på vej!

17. Renovering og vedligeholdelse af vores græsfolde /v. Hanne
18. Bestyrelsesforsikring /v. Kirsten
19. Eventuelt
20. xx

Agendapunkt:

1. Godkendelse af referat

Referatet er godkendt
Agendapunkt:

Ja
2. Renovering

Diskussion

Beslutning

Kort gennemgang af overslagene /ved. rådgivere
- Prioritering af renoveringsopgaver afhængig af indtægter /v. alle
- indtægter fra fonde etc. /v. John og Hanne
- Orientering fra mødet med ejerne /v. John og Susanne
- Opfølgning fra fællesaktiviteter
Genhusningsudvalg – går i gang nu. Personalet skal indrages. Skurvogne, stalde mm. Action Birgit og Anne.
Byggeudvalget bliver indkaldt til møde igen. De vil blive opdelt i grupper – feks 1.sal, bokselementer m.m.
Kommunen har sponsoreret en Handicap Lift til vores nye byggeri.

Agendapunkt:
Diskussion
Agendapunkt:
Diskussion

3. Ansøgning af Fonde
Brigitte vil gerne være med at ansøge små fonde til vores byggeprojekt. Vi har fået adgang til fonde.dk
Vi skal alle tage fat i diverse samfund/foreninger for at høre hvad de ville kunne tænke sig at bruge vores mange m2 til og hvis der er specielle krav til indretning.
4. Økonomi /v. John
- Regnskab og budgetopfølgning

Beslutning

• Indkøb af handicaphest nødvendigt – søg evt rådgivnig hos Martin Holfeldt som driver rideskole med handicap del
• Førstehjælpskursus til alle medarbejdere
• Vi er fint på med på budgettet.
• Template for indhentning af tilbud på f.eks. ridebaner m.m skal udarbejdes af advokat til fremtidig brug

Agendapunkt:

5. Stald og medarbejdere /v. Susanne og Anne

Diskussion

- Ridningen /v. Susanne
- Stalden /v. Anne

- Mails til alle via kontor

- Opslag

- Brugermøder og referat herfra

Julie og Julie deltager på næste møde.
Beslutning
Agendapunkt:
Diskussion
Agendapunkt:

Påbud omkring ridebanen – Julie indhenter tilbud på ny bund og vandingsanlæg.
6. Kan vi kommunikere lidt mere - eller er det nok nu? /v. Susanne
Ingen diskussion - ny hjemmeside på vej
7. Konfidentielt punkt

Diskussion
Agendapunkt:

8. Foldordning og ventelister

Diskussion

Plads/ancinnitet på ventelisten kan til enhver tid oplyses af Julie Staldmester

Beslutning
Agendapunkt:

Julie og Julie deltager på næste bestyrelsesmøde.
9.Konfidentielt punkt

Diskussion
Agendapunkt:

10. Møder med medarbejdere v/ Susanne

Diskussion

Udsat til næste møde

Agendapunkt:

11. Konfidentielt punkt

Handlingspunkter

Ansvarlig

- Udsendelse og kort ref fra bestyrelsesreferater

Agendapunkt:
Diskussion
Agendapunkt:

Diskussion

12. Ridesti i Bernstorffsparken og adgang til parken via Tagestorp? /v. Hanne
Bjarne, slotsgartner i Bernstoffsparken,vil blive kontatket vedrørende mulighed for at trække igennem Parken via Tagestorp. Aktion Hanne
13. Nyt til GEK-nyt /v. Mixie og alle
Der vil udkomme nyhedsbreve på vores nye hjemmeside

Agendapunkt:

14. Adgang til ridehus når der arbejdes fra jord /v. Hanne

Diskussion
Agendapunkt:

Udsat til næste gang

Diskussion
Agendapunkt:

Udsat til næste gang

Diskussion

Kan vi alle have kopier liggende af vores pas - som vi gør nu, og derefter er pensionæren selv ansvarlig for at fremvise pas i stedet for at GEK står som ansvarlig?

Handlingspunkter
Agendapunkt:

17. Renovering og vedligeholdelse af vores græsfolde /v. Hanne

Diskussion

Udsat til næste gang

Agendapunkt:

18. Bestyrelsesforsikring /v. Kirsten

Diskussion

Kirsten har indhentet forslag til bestyrelsesforsikring iforbm byggeriet. Det sendes rundt.

Agendapunkt:

19. Eventuelt

Diskussion

Agendapunkt:

15. Sikkerhedsregler /v. alle - endelig godkendelse

16. Hestepas og opbevaring - hvad gør vi? v. Susanne

Ansvarlig

Tyveri – hvad gør vi - der er ved at blive set på ekstra lys parkeringspladsen, overvågning og flytning af trailere ned mod vejen, så bilerne holder samlet tættest på stalden.
Vi ser på røgalarmer til stalden. John
Mulighed for eksterne undervisere – søndag ml. 15-19 SKAL dog altid godkendes af bestyrelsen inden.
Kan Melanie komme fast en gang om måneden og undervise i Springdressur? Springdressurkursus opslag hver gang – en gang om måneden. Samme mulighed som når Carsten Vesterskov kommer
kursus i dressur en gang om måneden.
20. xx
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