Beretning fra brugerrådet for 2015
Af Ulla Flyvholm formand for brugerrådet
I 2015 har vi stadig haft repræsentanter fra rideskolen med i brugerrådet. Det er dejligt, da det er vigtigt at
alle enheder er repræsenteret i brugerrådet. Der er kommet meget ros for den måde vores rideskole køres
på med stor fokus på hestevelfærd, som bla ses på den foderstand vores heste er i og at de alle har deres
egne dækner. Der er holdt ridelejr og nogle heste er blevet lejet ud i ferierne med stor succes. Niveauet på
rideskolen er blevet højere og dette har gjort at nogle ekvipager har deltaget i stævnerne, som er blevet
afholdt af ARK. På nuværende tidspunkt har vi 2 repræsentanter fra rideskolen i brugerrådet. I følge
vedtægterne for brugerrådet skal der være 8 repræsentanter fra rideskolen – 4 medlemmer og 4
suppleanter, så der er plads til flere interesserede.
År 2015 har været et år med rigtig god stemning i staldene og på ridecentret generelt. Til vores
arrangementer har vi fået rigtig mange tilbagemeldinger fra folk, som synes at det er et rigtig rart sted at
komme.
Der er holdt flere stævner, arbejdsweekender og ikke mindst vores høstfest, som vi også er ved at
planlægge for 2016.
En stor tak skal lyde til vores ”overskudsforældre” som står for vores fællesspisning om onsdagen – en
begivenhed som mange gør brug af.
Ridecentret var med i sparekataloget, men heldigvis overlevede vi. Der er venteliste på at få en staldplads,
en situation som vi er meget stolte af, som er en cadeau til vores personale og ridecentret som helhed. Der
er blevet brugt tid på at renovere foldene og gårdspladsen, så der kan være de bedste forhold på
ridecentret.
Husk at man altid kan smide en seddel i postkassen til brugerådet, hvis man har nogen spørgsmål eller
forslag. Vi holder møder ca. hver 3. måned.
Brugerrådet pt:
Charlotte som leder, Ulla som formand, Natalia som medlem, Karina som medlem, Camilla som medlem,
Sofie som medlem, Heidi som medlem og Annelise som ikke ønsker genvalg.
Fra rideskolen Lasse og Tanja

