Referat  fra  brugermødet  den  25.  september  2019  
  
Mulle  indledte  mødet  med  at  takke  for  fremmødet,  som  heldigvis  var  stort,  hvilket  bestyrelsen  var  
rigtig  glade  for.  
  
Bestyrelsen  var  repræsenteret  af  Mulle  Gregorius  (formand),  Karina  Christoffersen  (kasserer)  og  
Charlotte  Skousen  (sekretær).  
Charlotte  tog  referat  fra  mødet.  
  
Vi  har  fået  nye  pensionærer,  som  præsenterede  sig  kort  til  mødet.  
  
  
FOLDENE:  
Bestyrelsen  efterlyste  input  i  forhold  til  vores  online-‐system.  Det  input  går  videre  til  Line  Sander,  
mor  til  Luna,  som  netop  er  flyttet  på  efterskole.  Line  har  været  sød  og  stå  for  vores  online-‐system,  
og  vil  se  om  hun  kan  optimere  det  lidt  bedre.  
Input:  
-‐   Ridebanefoldene  er  forbeholdt  rideskolehestene  lørdag  og  søndag  morgen.  Det  skal  fremgå  af  
vores  online  system  præcist  hvornår  foldene  er  ledige  for  pensionærer.  
-‐   Ridebanefoldene  skal  sættes  ned  til  1  time.  I  online-‐systemmet  
-‐   Man  skal  kunne  booke  i  hele  vores  åbningstid.  (Tjek  op  om  sidste  tid  er  kl.21)  
-‐   Den  lille  havefold  skal  på  online-‐systemet  
  
Foldregler  
Der  træder  en  ny  foldordningsplan  i  kraft  på  mandag.  Den  foldordningsplan  er  lavet  af  Michael  i  
forhold  til  pensionærenes  ønsker  (i  forhold  til  anciennitet)  samt  hvilke  heste,  som  kan  gå  sammen.    
Der  blev  spurgt  ind  til,  efter  hvilke  principper  foldene  til  blev  tildelt  og  pensionærerne  ville  gerne  
have  noget  skriftligt  på  det.  
Det  vil  vi  lægge  på  hjemmesiden,  så  principperne  er  åbenlyse  for  alle.  
Dog  må  vi  sige,  at  der  er  mange  elementer  at  tage  hensyn  til.  Michael  vil  gerne  have  så  mange  ud  
på  de  store  folde  (storfold  og  havefold),  som  muligt  for  at  optimere  tiderne.    
  
På  mødet  blev  der  diskuteret  om  man  kunne  reservere  de  store  folde  om  eftermiddagen  til  de  
heste,  som  stod  på  de  mindre  folde  om  formiddagen.    
Det  kan  vi  ikke,  men  vi  vil  rigtig  gerne  opfordre  til  at  de  pensionærer,  som  har  deres  heste  stående  
på  alene-‐fold  om  formiddagen  finder  foldmakkere  (gerne  flere)  til  deres  hest,  så  hesten  kan  
komme  ud  på  en  af  de  større  folde  sammen  med  andre  heste  om  eftermiddagen  eller  i  
weekenden.    
  
Vi  henstiller  til  at  alle  læser  vores  regler  om  foldene.  For  eksempel  er  det  vigtigt  at  første  foldtid  
ALTID  skal  være  en  rigtig  tid,  og  at  spørgsmålstegn-‐tiderne  derefter  bliver  de  næste  tider.  
Vi  beder  om,  at  alle  tager  hensyn  til  hinanden  og  ikke  blokerer  for  andre.    
Der  blev  ytret,  at  mange  havde  svært  ved  at  tage  en  ?-‐tid  fra  en  anden,  og  her  måtte  vi  pointere,  
at  det  må  man  altså  gerne.  For  det  vigtigste  er,  at  alle  kommer  ud.  Så  det  er  fuldt  lovligt  at  over-‐
rule  en  ?-‐tid,  bare  husk  at  send  en  sms  til  vedkommende,  når  du  gør  det.  

  
Foldene  i  parken  
Vi  er  lidt  frustrerede  over  at  så  få  benytter  vores  græsfolde  i  parken,  når  mange  samtidig  ønsker  
mere  foldtid  og  større  folde  til  deres  heste.  
Det  er  muligt  at  gå  ned  i  parken  med  sin  hest  hele  dagen  og  også  i  weekenden  i  2  timers  
intervaller,  som  godt  kan  blive  flere  timer.  Men  lige  nu  er  der  kun  ca.6  pensionærer  som  bruger  
dette  tilbud,  og  det  er  et  problem,  fordi  vi  for  det  første  er  bange  for  at  slotsstyrelsen  opfatter  det  
som  om  vi  ikke  er  glade  for  muligheden.  Derudover  kan  man  ikke  bare  kan  gå  ned  med  sin  egen  
hest,  da  hesten  jo  ikke  må  stå  dernede  i  Parken  uden  en  anden  hest.  
Dog  blev  der  til  mødet  forklaret,  at  det  er  et  problem,  at  vi  først  må  bruge  foldene  kl.8,  og  det  vil  
gøre  det  nemmere  for  flere,  hvis  vi  kan  stille  hestene  ned  i  parken  allerede  7.45,  så  børnene  kan  
hjælpe  til  og  nå  i  skole  bagefter.  
Bestyrelsen  vil  forhøre  slots-‐  og  kulturstyrelsen  om  vi  kan  få  lov  til  dette.  
Græsfoldene  lukker,  når  det  bliver  for  mudret.  Det  er  cirka  i  midten  af  oktober/start  november  
afhængig  af  vejret  naturligvis.  
  
Helårsfolden  skal  ryddes  for  spring,  og  vil  derefter  være  åben  for  vores  heste  hele  vinteren.    
Der  kan  gå  op  til  3  store  heste  på  den  fold  på  samme  tid,  så  dette  er  også  en  mulighed  for  at  give  
din  hest  mere  foldtid.  
  
ORDEN  
Næste  punkt  var  hvordan  vi  kan  sørge  for  at  der  bliver  holdt  orden  alle  vegne.  Sådan  som  de  bliver  
holdt  lige  nu  er  ikke  en  mulighed,  og  vi  talte  om  at  ansætte  personale,  lave  en  dukseordning  eller  
et  bødesystem.  Men  der  blev  hurtigt  en  stemning  for  at  alle  skal  rydde  op  efter  sig  selv.  
Diskussionen  drejede  sig  i  høj  grad  om  møddingen  og  fjernelsen  af  klatter.  
  
Møddingen  
Alle  er  enige  om  at  vi  skal  være  bedre  til  at  tømme  vores  trillebør  rigtigt,  så  indholdet  ikke  ender  
ved  siden  af  møddingen  men  oppe  i  møddingen.  Der  danner  sig  hurtigt  et  bjerg,  som  gør  det  svært  
at  læsse  af.  Når  man  læsser  af,  skal  man  ikke  kun  tømme  i  møddingen,  man  skal  også  huske  at  
gøre  plads  til  den  næste  som  kommer.  Det  gør  man  ved  at  skubbe  med  et  greb  bagefter.    
Vær  opmærksomme  på,  at  jeres  børn  lærer  den  teknik,  og  man  må  altså  gerne  vise  andre  hvordan  
man  skal  gøre,  hvis  nogen  ikke  kan  teknikken.  
  
Der  blev  desuden  efterlyst  nogle  nye  trillebøre.  
  
Klatter  
Der  skal  samles  klatter  på  luftefoldene….men  så  skal  der  stå  noget  udstyr.  Tidligere  har  der  stået  
en  trillebør  og  et  greb  ved  hver  luftefold.  Hvis  pensionærerne  skal  samle  op,  skal  der  stå  det  igen.  
  
Desuden  blev  der  efterlyst  en  opsamler  og  en  sort  spand  til  hvert  hjørne  i  ridehuset.    
På  mødet  blev  der  diskuteret  om  hvorvidt  klatter  skal  fjernes  med  det  samme,  eller  om  man  må  
vente  til  efter  man  har  redet.  
Det  stod  klart,  at  det  måske  er  netop  her,  vi  har  gået  fejl  af  hinanden.  For  klatter  skal  fjernes  med  

det  samme.  Og  det  skal  de  fordi  det  ellers  går  ud  over  bunden.  Og  en  ny  bund  koster  klubben  
rigtig  mange  penge.    
Derudover  bliver  klatter  samlet  op  med  det  samme  i  alle  andre  rideklubber.  Både  hvis  man  træner  
i  andre  ridehuse,  eller  hvis  du  kommer  ud  til  stævner.  Så  det  er  bare  en  del  af  at  ride,  så  enkelt  er  
det.  
Hvis  du  ikke  kan  komme  af  din  hest  og  samle  op,  så  spørg  nogen,  for  eksempel  fra  barrieren,  om  
de  kan  hjælpe  dig.  Det  vil  de  fleste  gerne.  Især,  hvis  du  en  anden  gang  samler  op  for  dem.    
  
Vi  talte  også  om,  at  det  er  ok  at  sige  til  andre,  ”din  hest  har  klattet”,  da  alle  ikke  kan  mærke  det.    
  
Der  er  mange  klatter  ude  på  Ridehusvej.  De  bliver  fjernet  af  vores  personale  nogle  gange  om  ugen.  
For  at  få  et  bedre  naboskab,  så  vil  vi  investere  nogle  ekstra  personaletimer  til  at  sende  ud  og  rydde  
oftere.  
  
ANDRE  EMNER  
Springdressur  
Springpigerne  vil  gerne  have,  at  der  bliver  mindre  dressurundervisning  på  GEK  og  i  stedet  tilbydes  
springdressur  eller  bomtræning  i  det  store  ridehus.  Der  er  på  nuværende  tidspunkt  mulighed  for  
at  lave  dette  lørdag  og  søndag  efter  rideskolen  er  slut  (ved  13-‐14-‐tiden).    
  
Vi  talte  lidt  om,  hvorvidt  det  var  muligt  at  lave  springdressur  og  bomtræning  i  det  lille  ridehus  i  det  
hele  taget,  hvilket  springrytterne  blandt  pensionærerne  ikke  mente.  En  pensionær  gjorde  
opmærksom  på,  at  der  altså  springer  hold  med  store  heste  i  det  lille  ridehus  hver  fredag,  så  hun  
var  uforstående  overfor,  hvordan  et  lille  hold  med  ponyer  ikke  kunne  træne  bomtræning  der?  
  
Oplægget  til  bestyrelsen  var,  at  16  rytterne  rigtig  gerne  vil  træne  springdressur,  og  de  ville  ride  i  
hold  af  4,  hvorfor  vi  får  16  ryttere  igennem  på  kun  2  timer.  
Hvis  det  er  tilfældet  er  det  selvfølgelig  rimeligt  at  se  om  Gek  kan  opfylde  dette  ønske.  
Bestyrelsen  vil  derfor  bede  dem,  som  vil  tilkøbe  springdressur  om  at  sende  en  mail  til  bestyrelsen  
med  oplysning  om  det  evt.  betyder,  at  de  vil  annullere  deres  almindelige  dressurundervisning.  
Så  vil  bestyrelsen  efterfølgende  se  om  vi  kan  gøre  plads  til  springdressur  i  et  tidsrum  ved  at  flytte  
lidt  rundt.    
  
  
Udvalg  
Der  er  blevet  nedsat  et  nyt  udvalg,  som  vil  lave  en  forskønnelse  af  GEK.  Det  er  Helle  Krogsgaard  og  
Louise  Andersen,  som  er  med  i  udvalget.  Henvend  dig  til  dem,  hvis  du  har  lyst  til  at  være  med.  
  
Varmt  vand  og  vask  af  hest  
Vi  har  varmt  vand  til  at  vaske  i  og  det  er  bare  super  dejligt.  Der  bliver  brugt  utrolig  meget  vand,  
hvilket  er  dyrt  for  klubben.  Og  desuden  er  der  ofte  ikke  mere  varmt  vand  til  de  som  ikke  er  de  
første  i  rækken  i  weekenden.  
Så  spar  på  vandet!!  
•   En  hest  skal  ikke  vaskes  konstant.  Det  er  ikke  godt  for  dens  hud  og  pels.  Så  minimer  fuld-‐
vaskninger  så  meget  som  muligt.    

•   En  hvid  hest  kan  godt  pletvaskes  med  en  svamp.  En  af  pensionærerne  fortalte  også  om  en  
tørshampoo  til  hvide  heste,  som  var  rigtig  god.  
•   Når  du  vasker  –  eller  bare  vasker  ben,  så  sluk  for  vandet  mens  du  sæber  ind.    
1.   Gør  pels(ben/hale  våd  (sluk  vandet)  
2.   Vask  med  sæbe  
3.   Skyl  (sluk  vandet)  
4.   Fjern  overskydende  vand  med  skraber  
5.   Skyl  (sluk  vandet)  
6.   Evt.  skyld  igen,  hvis  der  stadig  er  sæbe  nogle  steder.  
  
På  den  måde  sparer  du  både  på  vandet  og  er  en  god  kammerat  for  den  næste  i  rækken  J  
  
Hvorfor  regler?  
Der  blev  stillet  spørgsmålstegn  til  hvorfor  vi  skulle  have  så  mange  regler.  Og  hvorfor  klubben  gik  
op  i  om  reglerne  blev  fulgt.  Og  om  vi  ikke  bare  skulle  hygge  og  ha’  det  sjovt  på  GEK.  
  
Ledelsen  og  bestyrelsen  er  lidt  forbløffede  over  den  udmelding,  da  vi  håber  alle  er  klar  over,  at  
vores  regler  sørger  for  alles  sikkerhed,  hestenes  trivsel  i  særdeleshed,  gode  vilkår  for  
medarbejderne  og  for  at  gøre  GEK  til  et  så  attraktivt  sted  at  komme  som  overhovedet  muligt.    
Skulle  der  sidde  en  pensionær,  som  gerne  vil  have  større  indflydelse  på  hvordan  klubben  kører,  så  
kan  vi  kun  opfordre  til  at  I  melder  jeg  ind  i  bestyrelsen.  Lige  nu  mangler  vi  en  suppleant.  Skriv  til  
bestyrelsen@gek.dk  
  
Klubmesterskab.  
Husk,  at  der  er  klubmesterskab  næste  weekend  og  der  nu  er  sidste  tilmelding.  Alle  skal  huske  at  
skrive  rytter,  hest,  program,  klasse  i  kommentarfeltet,  så  det  er  nemt  for  stævneudvalget  at  tyde.  
Der  er  kagelister  oppe.  Og  der  er  heldigvis  mange,  som  gerne  vil  hjælpe  til.  Der  kommer  
hjælperlister  op  lige  så  snart  vi  har  tilmeldingerne  på  plads.  
  
  
  
Vi  takker  for  fint  møde  og  beder  jer  huske  på  at  alle  altid  er  velkomne  til  at  sende  mails  med  
forslag  og  initiativer  til  bestyrelsen@gek.dk.  
  
  
  
  
  
  
  

