Referat – GEK Bestyrelsesmøde
17-12-2014

18.30

Møde indkaldt af

Susanne Biltoft

Referent

Anne Cathrine Amtrup

Deltagere

Susanne Biltoft (formand)
Anne With (næstformand)
John Mikkelsen (kasserer)
Tina Jensen
Anne Cathrine Amtrup
Ditte Egholm
Kirsten Bjørklund

Fraværende

Susanne, Prins Valdemarsvej

Camilla Lindegaard Stender
Jens Ole Legart
Legar

Agenda
1)

Godkendelse af referat fra sidste møde

2)

Orientering om daglig drift / v. Ditte

a)
b)

Status
Øvrig drift og status på igangsatte projekter

3)

Ombygning

a)
b)
c)
d)

Byggeudvalg - status / v. John (ønsker, model, typer, behov, plads, folde,
godkendelser, CBK-samarbejde etc)
Sponsorudvalg - status /v. John (hvordan får vi sat turbo på arbejdet, ideer)
Etablering af genhusningsudvalg - ramme defineret sidste gang
Planlægning af ridecentersyn-tur
tur for bestyrelsen /v. Ditte

4)

Emner til vrinsk

5)

Eventuelt

Agendapunkt 1 - Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet er godkendt

Ja

Evt. kommentarer

Ingen

Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadlinedatoer

Referat – GEK Bestyrelsesmøde
Agendapunkt 2 – Orientering om daglig drift

Diskussion:

Beslutning

a)

Orientering ved Ditte.

b)

Øvrig drift:
drift

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Ny hest ind, hvis fyldt op
Brochurer er færdige
Opkørsel til mødding
Færdig med nye staldkontrakter
Motoriseret trillebør
Branddør i stort ridehus
ATV: Pris 50.000 kr og tilhørende harve 15.000 kr
Ekstra striglepladser - Erik er sat i gang, men bliver først efter jul
Foldordning – 26 heste pt – nok snart 30
Skelpæl – Står præcis hvor den skal.
Børnemøde – Gik godt. Der blev vedtaget god tone og kammeratskab

Ad c) Skal til beslutning i bestyrelsen
Ad e) Angus laver det
Ad g) Nok for ujævnt gulv.
gulv . Tina spørger om vi kan låne en vi kan prøve
Ad h) Erik er i gang. Vi skal se på en ny branddør i det store ridehus, når der skal
bygges om.
Ad i) Der skal ansøges om bevilling til tilskud, og tjekkes hvor meget, vi kan få for
Ferguson
Ad l) Sender halvdelen af regningen for opmåling af skel til Tage
Tagestorp

Handlingspunkter

Ansvarlig

Ad g) Høre om vi kan låne en til afprøvning
Ad i) Tjekke hvad vi kan få for Ferguson
Ad m) Udsendelse af referat fra Børnemøde

Deadlinedatoer

Tina
Ditte og AC
Tina

Agendapunkt 3 – Resultat og regnskab

Diskussion

a)

Budget og regnskab gennemgået

Handlingspunkter

Ansvarlig

Tiltag til forbedringer

AC og Ditte

Agendapunkt 4 – Emner til vrinsk

Deadlinedatoer

Referat – GEK Bestyrelsesmøde
Diskussion

Beslutning
Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadlinedatoer

Agendapunkt 5 – Eventuelt

Diskussion

Der skal følges op på de medlemmer, der tilbød at gennemgå vedtægterne

Beslutning
Handlingspunkter

Kommende møder – datoer og sted:

26/1
23/2
27/4 GF
18/5
22/6

Emner til næste møde

Sendes til Susanne inden den 10.01
10.

Ansvarlig

Deadlinedatoer

