Der blev afholdt brugermøde mandag d. 28. august, hvor følgende emner blev drøftet:
Formand for bestyrelsen, Mulle Gregorius, indledte mødet og skitserede de emner, som ville blive berørt på
brugermødet:

•   Renoveringsprojekt/løbende vedligehold
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Økonomi
Resultatet af brugerundersøgelsen blandt pensionærerne
Ny ekstern springinstruktør
Kommende stævner
Klubtøj
Spørgsmål

Bestyrelsen har brugt de første måneder, efter den blev konstitueret, til at undersøge, hvilke
løsningsmodeller, der kan bringes i spil i relation til renovering, samtidig med, at den har taget hul på noget
af den vedligeholdelse, som simpelthen skal foretages. Bestyrelsen er ikke forlovet med nogle
samarbejdspartnere og tager udgangspunkt i at finde den rigtige løsning før den rigtige leverandør findes.
Bestyrelsen har stor respekt for, at det ikke er dens penge, der skal bruges men kommunens, fondens og
medlemmernes penge. Og netop derfor tager bestyrelsen ikke forhastede beslutninger, men undersøger og
arbejder på fuld tryk i det tempo den finder forsvarligt.
Renoveringsprojekt
Der er en god dialog med kommunen, og der var planlagt et møde med Hanne Friberg, Mikkel T. Madsen og
Mulle Gregorius fra GEK og chefer fra Gentofte Fritid og Gentofte Ejendomme tirsdag den 15. August, men
mødet blev desværre aflyst i sidste øjeblik.
Da Gentofte Kommune ligger inde med en stor erfaring med renovering af rideskoler og renoveringsprojekter
i det hele taget vil sparring med og rådgivning fra kommunens eksperter være fantastisk for GEKs
renoveringsprojekt.
Der er politisk behandling af finansieringsforslaget mandag aften, og bestyrelsen har en klar forventning om,
at finansieringen falder på plads.
Næstformand, Mikkel Thorvald Madsen, skitserede planerne for renoveringen:
•   Det er vigtigt at slå fast, at allerede før den nye bestyrelse kom til har planerne været ændret fra en
ombygning til udelukkende renovering af GEK.
•   Bestyrelsen mener, at næsten alle de penge som hhv. fonden og kommunen som udgangspunkt bevilger
vil ”gå i jorden” med det projekt, som foreligger fra den tidligere bestyrelse.
•   Bestyrelsen har derfor forsøgt at se i alternative renoveringsmuligheder og har som et led været i dialog
med det ingeniørfirma, Dines Jørgensen & Co AS, som har stået for opførelsen af den nye badmintonhal
ved siden af GEK, og dermed har praksiserfaring med den (mose) grund GEK ligger på.
•   Til forskel fra de tidligere foreliggende projektplaner, foreslår Dines Jørgensen & Co at nøjes med at
udskifte gulvene uden at skulle udføre ny pilotering. Dette vil skåne bygningerne og give mulighed for at
flytte økonomien ”over jord”. Dette skal naturligvis valideres, men er som udgangs punkt en meget
interessant og ny indgangsvinkel på renoveringsprojektet.
•   1. prioritet er at få lovliggjort gulvene, så de opfylder hestelovens krav. Hvis økonomien holder ,vil man
modernisere boksene og ligeledes sikre, at de opfylder hestelovens kommende krav til størrelse.
•   Kloakkerne vil også blive renoveret.
•   Alt dette ønskes udført hen over sommeren 2018, og man arbejder ud fra, at det kan klares med at GEK
holder lidt længere sommerlukket end de normale 4 uger. Hensigten er, at slippe for at etablere
teltstalde. Bestyrelsen mener, at det vil gøre GEK mere attraktivt, når der ikke er udsigt til mange
måneders teltstalde men at renoveringen kan klares med en forlænget sommerferie. Det vil skabe ro om
rideskolen og rideskoleeleverne, som også har været urolige for den eventuelle nedlukning.
Ikke mindst vil der i givet fald være penge til overs til både at udbedre vores tage, så det ikke regner ind,
modernisere bokse og i det hele taget give hele GEK et løft.
•   Medlemmerne vil blive informeret så snart, der ligger en endelig projektplan.

Løbende vedligeholdelse
Hanne Friberg orienterede om tiltag i forbindelse med den løbende renovering:
•   Rotunden er blevet renoveret her i sommerferien. Det er klubbens varetegn og er bevaringsværdigt. Det
har krævet nænsom hånd at få renoveret den. Rotundetaget er afrenset og malet, og der lægges nyt
tagpap på. Derudover bliver væggen i rotunden ned til malerierne, repareret og malet.
•   Kloakkerne er blevet tv-inspiceret og spulet. Brønden ved hingstegangen skal hæves for at undgå vand i
stalden, og der skal lægges faskiner på den store fold for at undgå at regnvand siver ned i stalden.
•   På udendørsridebanen bliver drænrørene renset, hvilket forhåbentlig vil medvirke, at banen ikke er så
våd og dermed kan bruges i flere af årets måneder.
•   Boksdørene i rideskolen vil blive sikret. Bestyrelsen har erfaret, at en stor del af vores boksdøre er
livsfarlige og for flere år siden har forårsaget en ulykke. Det er muligvis ikke økonomisk smart at bruge
penge på at udbedre dette, når vi står foran en renovering. Men bestyrelsen synes, at det er direkte
uansvarligt, at det ikke er blevet lavet før. Så sent som for nogle uger siden var en dør ved at vælte ned
over nogle piger fra GEK. Så det sikringsprojekt er sat i gang nu.
•   Bestyrelsen vil købe høhække til rideskolehestene. Pensionærerne kan få mulighed for tilkøbe en høhæk,
hvis de er interesserede og ved fællesindkøb kan vi formentlig tilbyde pensionærerne den bedste pris.
Økonomi
Michala Troels- Smith orienterede om økonomien, som på trods af de mange tomme bokse ser fornuftig ud.
•   Da ingen i bestyrelsen p.t. har bogholder- og regnskabserfaring vil bestyrelsen sikre sig ekstern bistand
til at sikre regnskabet.
Brugerundersøgelse blandt pensionærerne
Charlotte Skousen, sekretær i bestyrelsen, orienterede om resultatet af brugerundersøgelsen blandt
pensionærerne og en konkurrence om at holde staldene rene.
•   Overordnet fin tilfredshed blandt pensionærerne. Bestyrelsen var glade for at pensionærerne havde så
mange kommentarer og godt input til hvordan de kunne blive endnu mere tilfredse med Gek.
•   Underviserne bliver ratet højt og der er generelt god tilfredshed med pasning af hestene.
•   Der er kommet forslag til forbedring af foldordning og efterspørgsel på forskellige ydelser Bestyrelsen vil
nu, i samarbejde med personalet, gennemgå hvordan vi imødekommer pensionærerne på de ønskede
punkter. Vi vil alle gøre vores bedste, men vi må i første omgang prioritere i ønskerne.
•   Der er efterspørgsel på en walker og varmt vand til at vaske hestene i. Det vil blive undersøgt.
•   Desuden var der stor efterspørgsel efter weekend-kurser/clinics med ekstern berider. Bestyrelsen har
rådført sig med Casper og Stacie som så den tidligere ponylandsholdstræner i dressur, Vibeke Degn
Andersen (kaldet Vibsen) som det ultimative ønske. Bestyrelsen er derfor stolte at, at det er lykkes at få
presset GEK ind i Vibeke Degn Andersens travle kalender, så hun holder kursus for 8-10 af vores ryttere i
weekenden 24-25. november. Pris og betingelser kommer op separat
•   Flere pensionærer efterlyser yderligere sociale arrangementer. Alle er velkomne til at tage initiativer til
arrangementer også gerne på tværs af pensionærer og rideskole.
•   1. september går der en konkurrence i luften om at holde staldgangene rene. Det er en måde at lære
pensionærerne at feje og rydde efter sig uden den løftede pegefinger. Man kan som team vinde ”den
gyldne kost” og får sit vinderbillede op i logen. J
Åbent Hus
Nina Kruse fortalte om vores Åben Ridehus-arrangement i lørdags, som blev en rigtig hyggelig dag, hvor alle
hjalp til og støttede op om arrangementet. Det var fint besøgt og rideskoledelen var glade for hyggen. Pigerne
fik solgt fint i deres boder, der blev spist så meget kage, at vi regner med at vi har haft 200 besøgende og der
kom også små nye potentielle rideskoleelever forbi.
Ny Ekstern Springtræner
Nina fortalte også, at vi efter stort ønske blandt vores pensionærer har fået en ny springtræner. Hun hedder
Camilla Ernst og er dygtig og de elever, som allerede har prøvet en time hos hende er begejstrede. Hun
underviser også i springdressur, så vores dressurryttere og dressurheste kunne evt. også få gavn af hende.
Kommende stævner
Michala Troels- Smith orienterede om, at distriktsstævnet i spring til november er udskudt, og der vil snarest
komme en dato ud for klubmesterskabet.

Klubtøj
Vores brugerundersøgelse viste også, at der er stor efterspørgsel efter klubtøj, og det gælder også blandt
rideskolen har bestyrelsen erfaret. Det har bestyrelsen taget aktion på. Pernille Boye fortalte, at det i løbet af
3 uger vil blive muligt at bestille Gek-klubtøj og ride-tilbehør via en hjemmeside., som allerede står for
klubtøj i forskellige andre rideklubber og –foreninger.
Spørgsmål
Derudover blev følgende emner diskuteret:
•  

•  

•  

•  

•  

•  

Der blev stillet spørgsmål til høhække og hvorvidt de var godt for hestenes
spytproduktion.
Høhækkene skal være udformet og placeret sådan at de sikrer, at hestene fortsat kan spise hø med
hovedet nedad. Derudover vil vi slippe for at så meget hø går til spilde, da det ikke bliver trampet rundt i
boksen af hesten. Fodereksperter og SEGES anbefaler høhække til heste.
Der blev stillet spørgsmål til om der er tale om en ombygning eller renovering?
Bestyrelsen svarede at det længe kun havde heddet en renovering. Og at gulvene er det vigtigste, da de
skulle have været lavet 1. januar 2016.
Der blev stillet spørgsmål til kloakkerne, og om de skulle laves.
Bestyrelsen svarede, at de har fået et tilbud på renovering af kloakkerne og at kloakkerne naturligvis er
en vigtig del af hele renoveringsprojektet.
Der kom spørgsmål til renoveringsprojektet i detaljer.
Bestyrelsen vil naturligvis informere medlemmerne løbende. Der vil komme flere brugermøder
udelukkende om renoveringen. Og bestyrelsen vil også meget gerne svare på spørgsmål fra medlemmer.
Der kom spørgsmål om, hvordan bestyrelsen ville sikre driften økonomisk med tomme
bokse, som både er en omkostning og en mistet indtjening.
Bestyrelsen er meget opmærksom på dette, og arbejder på at finde en løsning for både at minimere
omkostningerne og maksimere indtjeningen.
En mulighed er for eksempel bestyrelsens forslag om partsponyer, som medlemmerne har været meget
interesseret i. På mødet blev der spurgt til muligheden for at få parts heste også og måske også en
konkurrencehest. Lige nu er bestyrelsen i de indledende faser med hensyn til dette tiltag, og vil vende
tilbage, når der er lavet beregninger.
Der blev stillet spørgsmål om hvorfor Casper skulle undervise på rideskolen og ikke i
stedet undervise mere i privatafdelingen evt. ved at tilbyde en yderligere rabatordning for
privatryttere.
Bestyrelsen svarede, at da Casper er fastansat og ikke har nok timer i privatdelen lige nu samt selv har
ønsket at undervise i rideskolen også, giver det god mening at han lægger nogle af sine timer der. Det har
skabt stor glæde blandt rideskoleeleverne, at de nu kan få Casper som underviser.
Casper har fået fuldstændig frie tøjler til at tilrettelægge sin uge efter sine privatryttere i kombination
med undervisning på rideskolen. Som leder har han selv disponeret – bestyrelsen har givet
løsningsforslag men har blot indstillet til, at det skal ’gå op’ i forhold til alle parter.
Bestyrelsen besvarer gerne på alle de spørgsmål medlemmerne måtte have. Skriv på bestyrelsen@gek.dk
Tak for et godt møde.

