Referat af brugerrådsmødet 29/3-2017.

Fraværende – Tanja og Lene – Ønske om at fremtidige møder ligger senere på dagen.

Der har været møde med friluftsrådet. Man påtænker at lave en ridesti fra vestskoven og ud til Arken.
Guldhesten som er et symbol for dette er allerede sat ved Arken. Der findes en FB gruppe, hvor man kan
bla. Kan følge med i udviklingen – gruppen hedder – os der rider i Vestskoven.
Pga. af at skoven fylder 50 år var der indkaldt til møde med div. Brugere af skoven. Vi har fået en ny
kontakt i skoven Jesper Tranberg jetra@nst.dk. Der er lavet nye foldere om ridestier mv. Vi kan tage
kontakt til Jesper, hvis vi ønsker at bunke af disse. Han vil gerne sætte højere sten op ved broen eller gå i
dialog med klipning af grene, hvis det er noget, som der er behov for. Vi talte om at der nu er meget
åbent ved broen – kan der gøres noget ved dette ? (Ulla tager kontakt til Jesper).
Der findes et hestelaug i Vestskoven. Vi bliver fremadrettet indkaldt til deres møder.

Nanna er tilbage i rideskolen. Vi er nu oppe på at have 22 rideskoleheste. Personalet har været på
personaleweekend. Der skal laves APV. Restferie skal afholdes og der holdes ridelejr i påskeferien.
Personalet indkalder til arbejdsweekend 29 og 30/4.

Bestyrelsen har holdt møde. Det blev på generalforsamlingen vedtaget at hver pensionærhest skal
erlægge 18 arbejdstimer på et år. Der er nedsat en arbejdsgruppe for at få dette beskrevet. Voltige vil
gerne have tirsdagen tilbage igen, Karina taler med dem om dette.

Det blev aftalt at Lasse tiltræder som formand og Ulla som næstformand for brugerrådet. Det øvrige
brugerråd konstitueres hurtigst muligt, så sammensætningen lever op til vores vedtægter.
Næste møde er 4/4 kl. 19-20, hvor hovedemnet er høstfesten.

