Referat  af  brugermøde  den  7.  november  klokken  18.30  
  
GEK’s  daglige  leder,  Michael  bød  velkommen  og  fortalte  kort  om  agendaen  og  opfordrede  alle  til  
at  stille  alle  de  spørgsmål,  de  måtte  have.  
  
Regler  og  orden  
Michael  henledte  opmærksomheden  på  det  regelsæt,  alle  pensionærer  har  fået  udleveret.  
Michael  opfordrer  alle  til  at  læse  de  regler  grundigt,  da  det  er  vigtigt  at  alle  har  styr  på  hvad  GEK  
forventer  af  pensionærerne.  
  
Det  er  meget  vigtigt  at  ALLE  holder  orden  og  fejer  efter  sig,  når  de  har  striglet  og  altid  fjerner  
klatter  efter  sin  hest.  Og  man  skal  hjælpe  andre  med  at  huske  på  det,  hvis  de  glemmer  det.  
  
Der  blev  spurgt,  om  vi  ikke  kunne  få  nogle  flere  koste,  og  Michael  har  netop  bestilt  nye  koste  til  
personalet  og  vil  også  bestille  til  pensionærerne,  hvis  vi  ikke  har  nok  på  loftet.  
Vi  får  koste  mærket  til  hver  gang.  Vi  laver  en  konkurrence,  hvor  alle  medlemmer  kan  bidrage  med  
input  til,  hvad  gangene  skal  hedde.    
  
Foldene  
Michael  fortalte  om  foldordningen,  som  er  lavet  efter  anciennitet  plus  hvordan  vi  kan  få  flest  
heste  ud.  De  heste  som  ikke  er  med  i  foldordningen  har  første  prioritet  til  tiderne  fra  klokken  15  
og  frem.  
Alle  skal  i  øvrigt  huske,  at  man  kun  må  tage  én  spørgsmålstegn-‐tid,  hvis  man  er  på  foldordning.  
Husk  også,  at  du  skal  fjerne  klatter  efter  din  hest  på  alle  folde  undtagen  storfolden.    
  
Vinterfolden  i  parken  er  desuden  åben  og  det  er  en  fin  fold,  hvis  du  har  tid  til  selv  at  gå  ned  i  
parken  med  din  hest.  Her  skal  du  dog  huske  på,  at  en  hest  aldrig  må  stå  alene  på  den  fold,  så  
derfor  skal  du  alliere  dig  med  en  foldmakker.    
  
Katrine,  leder  af  rideskolen  
Michael  præsentede  Katrine,  vores  nye  rideskoleleder.  
  
Katrine  fortalte  om  sig  selv  og  sin  baggrund  som  træner  og  som  rideskoleleder  på  Holte  Rideklub.    
Katrine  har  planer  om  at  strukturere  undervisningen  bedre,  så  alle  arbejder  ud  fra  samme  
principper,  og  det  derfor  er  lettere  for  eleverne  at  flytte  fra  ét  hold  til  et  andet.  Det  vil  hun  gøre  
ved  at  holde  nogle  kurser  for  ridelærerne.  
Katrines  fokus  er  at  holde  rideskolehestene  glade  og  skadefri  og  hun  vil  også  arbejde  på,  at  de  får  
mulighed  for  at  få  nogle  fridage  ind  imellem.    
Skoleferierne  er  oplagte  til  at  give  hestene  et  pusterum  fra  dagligdagen,  da  mange  elever  alligevel  
holder  fri  fra  ridning  der.    
Desuden  vil  Katrine  arbejde  videre  med  vores  sponsor-‐ide,  hvor  man  kan  ”sponsere”  en  
rideskolehest  via  et  givent  beløb.  
Af  andre  sager  i  støbeskeen  har  Katrine  afholdelse  af  ryttermærker  og  andre  rideteori-‐kurser.  
Desuden  har  Katrine  meldt  GEK  til  den  store  omfattende  DRF’s  Elevskole  Cup,  hvor  4  

rideskoleelever  fra  GEK  skal  kæmpe  sig  frem  i  forskellige  puljer  i  hele  landet,  hvorefter  den  store  
finale  afholdes  i  forbindelse  med  Equitour  Aalborg  2019  på  Helgstrand  Academy.    
  
Katrine  forklarede,  at  hun  både  underviser  i  rideskolen  nogle  dage  men  også  bruger  en  del  tid  på  
at  sidde  på  kontoret  og  styre  klubmoduls  tilmeldingssystem  og  besvare  mails  fra  medlemmer.  Og  
desuden  står  hun  for  det  praktiske  i  forhold  til  rideskolehestene.  I  dag  har  nogle  af  hestene  for  
eksempel  haft  tandlæge  og  kiropraktor.  
  
De  sidste  ting  i  stalden  
•   Solariet  kommer  op  primo  næste  uge  
•   Vaskemaskinen  bliver  sat  til  næste  uge  også.  
•   Hældningen  mod  afløbet  på  strigle/vaskepladsen  er  desværre  lavet  forkert.  Og  for  at  rette  det  
op  skal  alt  betonen  fjernes  og  det  hele  skal  laves  forfra.  Den  larm  kan  vi  ikke  tilbyde  vores  
heste,  og  derfor  bliver  dette  først  lavet  til  sommer,  når  alle  heste  er  på  ferie  alligevel.  
I  mellemtiden  bliver  der  lagt  en  gummikant  ud  mod  gangen,  så  vandet  bliver  på  pladsen.  Og  så  
må  man  feje  vandet  ned  i  afløbet,  når  man  har  vasket.    
•   Numre  på  boksene  er  i  bestilling,  så  der  kommer  et  tilsvarende  nummer  på  sadelholder  og  
knage,  så  der  kommer  orden  i  sadelrummene.  Der  bliver  to  sadelpladser  til  hver  hest.  
•   Der  er  nu  varme  i  sadelrummet,  så  hold  dørene  lukket  
  
Hvad  må  hænge  på  boksdørene?  
•   Der  blev  spurgt,  om  man  måtte  hænge  strigletasker  på  boksdørene,  og  det  må  man  ikke.  Det  
eneste,  som  må  hænge  på  boksdørene  er  en  knage  til  grime  og  tov.  
•   Mixi  fortalte  om  nogle  sadelholdere,  man  kan  have  løs  i  sit  skab  og  så  sætte  op  på  boksen,  når  
der  skal  sadles  op.  Sådan  en  må  vi  gerne  have,  hvis  vi  husker  at  fjerne  den,  når  vi  har  sadlet  op.  
Den  kan  købes  på  sadelknægt.dk  og  koster  299  kr.  plus  fragt.  Evt.  kan  interesserede  bestille  
samlet  og  spare  fragt  og  måske  få  lidt  rabat?  Henvend  jer  til  Mixi.  
  
Åbning  af  GEK  
Husk,  at  der  er  officiel  åbning  af  GEK  lørdag  den  24.  november  klokken  12-‐15.  Invitation  følger.  
Dette  er  sidste  dato,  hvor  vi  skal  have  byggeplads-‐lignende  forhold  på  GEK,  hvorfor  vi  forventer  at  
larmen  og  uroen  på  GEK  synger  på  sidste  vers.    
Det  er  utrolig  vigtigt  at  staldene  tager  sig  ud  fra  sin  absolut  bedste  side,  når  der  er  officiel  åbning  
og  der  skal  rulles  løber  ud  og  klippes  snore  af  borgmesteren  og  fonden.  
Derfor  skal  ALLE  give  en  hånd  med  og  vaske  deres  bokse,  så  de  fremstår  flot,  fjerne  støv,  feje,  så  
staldgangene  står  snorlige  og  muge  deres  bokse  lørdag  morgen,  så  de  står  pæne  og  rene,  når  
staldene  skal  fremvises  for  borgmesteren,  fonden  og  pressen.  
  
Klubstævne  den  8-‐9.  december  
Husk  også  at  melde  til  klubstævnet  den  8-‐9.  december.  Sæt  allerede  kryds  i  kalenderen  nu.  
Det  bliver  spring  lørdag  og  dressur  søndag.  
    
Pizza  i  logen  
I  forbindelse  med  kursus  med  Vibsen  er  alle  velkomne  til  pizzaaften  i  logen.  Meld  til  hos  Line,  Luna  
mor.  

  
Mugning  
Vi  sluttede  mødet  af  med  at  Michael  viste  hvordan  man  muger  sin  boks.  Fjerner  klatter,  rytter  af.  
Og  fjerner  tis,  hvis  det  våde  er  kommet  helt  op  og  farver  mørkt.  Aldrig  grave  efter  tisset,  da  du  
derved  fjerner  hele  bunden.  Bagefter  fordeler  du  strøelsen,  så  der  er  mindst  ude  i  siderne  og  mest  
midt  på,  da  hestene  har  tendens  til  at  ”skubbe”  bunden  ud  mod  siderne,  
Heste  får  2  poser  nye  træpiller  tirsdag  og  fredag.  Ponyer  får  1  pose  afhængig  af  hvor  meget  
boksen  trænger.  
Alle  kan  købe  ekstra  poser  træpiller  for  40  kr.  ved  enten  at  skrive  dit  navn  og  dato  på  tavlen  eller  
via  mobilepay.  28100147  
  
Ekstra  information  
•   Alle  stævneskabe  skal  stilles  i  den  ledige  boks  overfor  vandspiltovet.  Michael  flytter  de  skabe,  
som  ikke  er  blevet  flyttet.  
•   Dækkenrummet  er  således  kun  til  dækkener  og  ikke  til  andre  ting.  Husk  dette,  
•   Har  du  som  pensionær  tilskudsfoder  eller  mash,  som  du  vil  have  stående,  er  der  to  bokse  til  
rådighed  til  dette.  (Det  er  boksene  ved  siden  af  dækkenrummet).  
Alle  pensionærer  skal  have  ens  beholdere,  så  det  er  besluttet  at  hver  boks  må  have  én  60  liters  
hvis  plastbeholder  fra  Ikea  stående  med  navn  på.  Se  link:  
https://www.ikea.com/dk/da/catalog/products/70255899/  
Vi  har  valgt  disse,  da  de  kan  stables  og  det  ser  pænere  ud  med  ens  beholdere.  
Alle  andre  beholdere  skal  stilles  på  loftet.    
  
Vi  takker  for  fint  fremmøde  og  god  ro  og  orden  
  
  
  
  

