Beretning fra brugerrådet for 2018
Af Lasse Wilson Crüger formand for brugerrådet

I 2018 har brugerrådet arbejdet med flere fokusområder, bl.a. at få skaffe mere støtte til at
få lavet mere af taget på vores staldbygning, og har derfor holdt møde, med Borgmesteren
Kulturudvalgsformanden og flere repræsentanter fra forvaltningen by, kultur, miljø og fritid,
som alle kom op på ridecentret, til samme møde nævnte vi, forholdene omkring vores
folde, og den manglende plads, hvilket har resulteret i, at vi i samarbejde med skoven
faktisk kan få et stykke mere til fold med tiden.
Vi har også arbejdet for at rideskolens brugere, skal være medlem i klubben, da dette
bland andet kræves for at kunne bruge rideforbundets programmer til vores
rideskolestævner. Samtidig håber vi at det kan blande rideskolens brugere, mere med
klubbens medlemmer.
Vores årlige høstfest valgte vi i 2018, at sætte på stand by, da vi mente at alle gode
kræfter skal sættes ind på rideklubbens kommende 40 års jubilæum i 2019, det vil der
komme meget mere ud om, i løbet af året.
Der er holdt flere stævner, arbejdsweekender, som vi også er ved at planlægge for 2019,
disse arrangementer er også med til at samle alle brugere af stedet, til stor glæde for alle..
Der er kommet meget ros for den måde vores rideskole køres på, med vores store fokus
på hestevelfærd, som bl.a. ses på den foderstand vores heste er i, de bliver passet med
smed, dyrlæge, kommer på fold hver dag, bliver klippet og får dækner på Der er afholdt
flere ridelejre og nogle af hestene er blevet lejet ud i ferierne, med stor succes.
Sidst, men bestemt ikke mindst har vi fået vores eget rideskolehold med i Dansk
rideforbunds rideskole cup, hvor de lige nu har vundet alle 3 runder i første pulje, og derfor
er gået videre.
Stor ros til de seje piger og deres undervisere, for de flotte resultater de har fået.

Der har i 2018 været 3 repræsentant fra rideskolen med i brugerrådet. Vi er glade for
denne dette, men da vi synes det er vigtigt med alle enheder er repræsenteret i
brugerrådet, så vi gerne at der kunne komme nogle flere forældre til rideskolebørn med,så
kontakt os endelig hvis I skulle have lyst til at høre mere om 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 2018 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 venteliste på at få en staldplads, en situation som vi er meget stolte af, det 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 nogle
spørgsmål eller forslag. Vi holder møder ca. hver 3. måned.
Her til slut vil jeg på brugerrådet vegne, sende en kæmpe stor tak til vores personale på
ridecentret, som gør en kæmpe indsats, for holde stedet kørende til glæde for os alle.

Brugerrådet pt:
Lasse som formand, Charlotte som leder, Marianne S som medlem, Karina som medlem,
Regitze som medlem, Ulla som medlem, Mira som medlem

Med ønsker om alt det bedste for ARC i 2019
Lasse Wilson Crüger
Formand Brugerrådet

