
Referat af brugerrådsmøde 20. august 2014 
 
Til stede: Ulla, Charlotte, Anette, Lasse, Sille, Kim, Tanja, Hanne, Sussi (referent). 
Fraværende: Thomas. 
 
Ridecenter 
Karantænen pga. kværke blev ophævet 22. juli, efter at have varet i 3 måneder, og den har kostet os 
dyrt. Skolehestenes græsningsferie blev forsinket en uge, og rideskolen starter således med en uges 
forsinkelse. I perioden er to heste aflivet og 2 nye indkøbt. Ridelejrene gik godt, selv om ture i 
skoven ikke var muligt pga. karantænen. Der er fint fyldt op på rideholdene. Blandt 
rideskolerytterne er en del piger med specielle behov, og det kræver ekstra ressourcer. 
Charlotte er meget tilfreds med hele sit personale, som gør en stor indsats. 
På pensionærsiden ser det til gengæld skidt ud. Gennem de sidste år har vi haft tomme bokse. Den 
udvikling så ud til at vende, men så kom kværken. Der har været en heftig og til tider negativ debat 
på Facebook, hvor især én person har ført en skadende hetz. 6 kommende pensionærer meldte fra. 
Der er nu 10 tomme bokse; underskuddet på denne konto løber op i flere hundrede tusind. Charlotte 
skal til møde om økonomien i september måned. 
Ridecenteret har lavet en beredskabsplan for evt. kommende udbrud af kværke. På næste 
brugerrådsmøde skal drøftes en politik omfattende alle regler og retningslinjer i tilfælde af kværke. 
 
Klub 
Der er taget initiativ til fælles spisning for pensionærer hver onsdag. Pris 40 kr. for hovedret og 
dessert. Ordningen er blevet en stor succes. Det overvejes at udvide tilbuddet til også at gælde 
rideskoleryttere. 
Klubben har 3 grupper på Facebook – 1 forbeholdt infomationer fra bestyrelse og udvalg, 1 for alle 
klubmedlemmer og 1 for pensionærer med hest opstaldet på ARC. Det blev besluttet at oprette 
endnu en gruppe omhandlende rideskolen. Tanja bestyrer den. 
Der holdes sommerfest 13. september. 
Den  18. og 19. oktober er der dressurstævne, hvor der vil være klasser for rideskolen. 
 
Trec 
Tanja har udsendt et flot oplæg om et evt. trec-stævne på ARC. Det lyder spændende, men kræver 
en del forberedelse. Til næste brugerrådsmøde inviteres Birgitte Kronborg, formand for distrikt 1 og  
kyndig i trec, til at komme og fortælle os mere om disciplinen. 
 
Booking 
Den reviderede politik for booking af ridecenterets faciliteter blev gennemgået og godkendt. 
 
Næste møde: Onsdag den 29. oktober kl. 18.00. 
 


