Beretning fra brugerrådet for 2017
Af Lasse Wilson Crüger formand for brugerrådet
I 2017 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. . 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 2017 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 2018.
Vi nåede i slutningen af 2017 at få lagt dele af nyt tag på den gamle stald bygning, men til
alles overraskelse er resten af det gamle tage i en meget dårlig stand, og brugerrådet har
derfor kontaktet kulturudvalgt med håb om at de kunne finde nogen flere penge til at få
lavet resten.
I 2017 holdt vi også fastelavn og jule arrangement som både rideskolen og klubbens
medlemmer/pensionere deltog i sammen
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.
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, Lasse som formand, Marianne S som medlem, Karina som medlem,
Regitze som medlem, Lene som medlem, Ulla som medlem,vi har også haft nogle
ungdomsmedlemmer som der desværre ikke er med mere pga. Flytning af der hest.
Så vi har stadig et par pladser åbne
Fra rideskolen Lasse og Regitze

