Bestyrelsens VRINSK
KÆRE ALLE

Klubbens udgifter i 2014 er steget samtidig med, at indtægterne er faldet
betydeligt. Det betyder, at regnskabsresultatet er forværret med over
600.000 kr. Bestyrelsen har derfor besluttet at spare på omkostningerne.
Det skal dog understreges, at klubben fortsat har overskud og har en sund
økonomi. Men med vores kommende ombygning af hele Sporten er det
afgørende, at vores økonomi er stærk.
Det er derfor besluttet, at stillingen som daglig leder spares bort, og at
bestyrelsen i stedet indgår i et forretningsudvalg, der vil støtte stærkere op
omkring klubben.
Derfor fratræder vores daglige leder Ditte Egholm sin stilling den 31. maj 2015.
Frem til at Ditte fratræder, vil hun hjælpe med at udføre og overdrage sine
opgaver til de øvrige medarbejdere og til bestyrelsen. Ditte vil aftale
overdragelse af rideundervisning med de enkelte ryttere.
Fremover vil Casper være leder for ridningen herunder rideskolen. Stacie vil
fortsat være daglig ansvarlig i rideskolen og være Caspers højre hånd der. Alle
medarbejdere i rideskolen refererer til Casper.
Julie vil være vores staldmester, og alle staldmedarbejdere refererer til Julie.
Angus vil fortsat være vores vicevært og har ansvaret for vores faciliteter og
bygninger.
Der vil blive ansat en deltids kontoradministrator, der varetager vores
kontoropgaver - herunder tilmelding til undervisningshold. Casper, Julie og
Stacie vil også arbejde på kontoret og svare mails, tage telefonopkald
vedrørende deres områder mv.
Bestyrelsens forretningsudvalg består af Tina, der vil være
bestyrelsesansvarlig for stalden og hjælpe Julie i alle forhold. Julie refererer
også til Tina. Camilla vil hjælpe Casper og Stacie på rideskolen, og være
bestyrelsesansvarlig for rideskolen. Casper vil referere til Susanne. Susanne vil
forsat være overordnet ansvarlig og sammen med den samlede sikre kontinuitet
på tværs af klubben.
Den nye organisationsplan gælder fra og med i dag.

Vi takker fra bestyrelsens side Ditte for hendes hårde arbejde som daglig leder
i GEK og for de mange kræfter, hun har lagt i arbejdet. Vi ønsker Ditte det
bedste for hendes fremadrettede aktiviteter.
Vi holder brugermøde torsdag den 26. februar 2015 kl. 18, hvor alle spørgsmål
vil blive besvaret - og vi vil som altid orientere om nyt - herunder et planlagt cspringstævne - hvor der virkelig er behov for flere hænder og kræfter.
Med de bedste hilsner
Bestyrelsen

