
Referat af brugerrådsmøde 7. februar 2018  

Til stede:  Karina, Charlotte, Lasse, Ulla og Regitze(referent).  
Afbud fra:  Marianne og Mira  
 
Godkendelse af referat fra sidst: 

- Det blev godkendt. 
- Lasse spørg skoven om vi må lægge stenmel i hul på ridestien. 

 
Konstituering: 

- Lasse blev formand og Ulla blev næstformand. 
 
Nyt fra Brugerrådet:  

- Albertslund Kommune har indført nye regler for husdyrhold ved offentlige 
institutioner. Der skal nu være skilt på alt hegn til folde hvor der skal stå, adgang 
forbudt og et telefon nummer til vagten i Albertslund Kommune. 

- Jørgen Jensby er ny formand for Idrætsrådet.  
- Vi vil opfordre to kendte pensionere til at være vores talerør i friluftsrådet. Lasse 

tager kontakt til dem. 
 
Opsamling på møde med Kommunen: 

- Karina følger op på kort over skoven. 
- Der var byggefejl på det nye tag så det var utæt. Det er nu repareret.  
- Vi skal blive bedre til, at holde formøder når vi skal holde møder med eksterne 

samarbejdspartnere.  
 

Høstfest: 
- Er d. 15. september 2018. 
- Vi deltager til Gang i Byen/foreningernes dag d. 8. september 2018.  
- Næste Brugerråds møde handler kun om Høstfest og planlægning af den. Det bliver 

d. 11. juni 2018.  
 

Nyt fra Ridecenteret:  
- Personalet er gået i gang med at kigge på de nye regler for hestehold der kommer i 

2020. 
- Rideskolen har solgt to heste. 
- Træpiller er steget i pris. 
- Alarmen på sladdergangen er blevet opdateret. 
- Ridecenteret kommer ud af 2018 med et underskud pga. ny ridehusbund og ny 

traktor. Charlotte er kommet med en økonomisk redegørelse.  
- Rideskolen holder ridelejer i uge 27 og 28. der efter kommer hestene på 

sommergræs i 4 uger. 
 

Nyt fra Rideklubben: 
- Bestyrelse og en repræsentant fra udvalgene holder møder 3 -4 gange om året 

fremover for at fremme div. stævner og arrangementer.  
- Tony har styr på de nye regler i persondataloven der træder i kraft pr. 25. maj 2018.  
- Klubben har brugt en del penge på ridehusbunden og Herning tur. 

 


