Referat af brugerrådsmøde 20. maj 2014
Til stede: Ulla, Sussi (referent), Hanne, Anette, Charlotte, Tanja, Lasse.
Afbud fra Kim, Thomas og Sille.
Toni og Stine er udtrådt af brugerrådet.
Brugerråd
Ulla bød velkommen til vores nye medlem Tanja.
Karsten er gået på pension efter 18 års tro tjeneste på ARC. Også Mona er stoppet og er fraflyttet
huset. I stedet er ansat Ole, der er flyttet ind i huset og starter på job 1. juni.
I perioden har været to personsager. Den ene drejede sig om en pensionær, der ligger i bitter strid
med sit tidligere opstaldningssted. I den anden sag fik brugerrådet henvendelser om, at en hest blev
brutalt behandlet. Hesten havde mærker efter sporer på siderne og sår i munden. Der blev afholdt
møde med ejer, der gav tilladelse til, at en dyrlæge tilså hesten. Dyrlægens vurdering var, at der
ikke var tale om mishandling. Der var ikke hul efter sporerne, og såret i munden kunne have
forskellige årsager. Han tilrådede træningspause, til såret var helet, eller ridning med hackamore.
Begge pensionærer har efterfølgende flyttet deres heste fra ARC.
I perioden er 8 heste fraflyttet. For nogle hestes vedkommende er der usikkerhed om, hvorvidt de er
sat i isolation. Det er et problem i forhold til den aktuelle kværkesituation.
Rideklub
Toni er udtrådt af bestyrelsen. Ny næstformand er Kim.
Det store voltiarrangement blev aflyst pga. dommermangel og det planlagte distriktsstævne i maj
aflyst pga. kværkesituationen.
Der er dressurstævne sidste weekend i efterårsferien. Der indlægges klasser for rideskolerytterne.
Ryttere, der ikke er medlem af klubben, må ikke ride efter Rideforbundets programmer, og der må
ikke spilles musik under ridtet.
Ridecenter
ARC har været i karantæne siden 20. april. En nyindkøbt skolehest blev testet positiv for kværke.
Netop som denne hest blev raskmeldt, blev endnu en hest ramt af kværke. Bylden væsker stadig; fra
den er tør, skal der gå 3 uger, før karantænen kan ophæves.
En skolehest er solgt til passeren. Det samme vil ske med en anden, hvis den kommer over
nuværende halthed. Vi har flere halte heste, hvorfor det påtænkte stævne inden sommerferien er
aflyst. Rideholdene er pænt besat, og der er nu en del voksenryttere. Charlottes hold for de dygtigste
ryttere bliver nedlagt efter sommerferien; de fleste på holdet har nemlig anskaffet egen hest. I stedet
satses på mere handicapridning og måske voksenhold om formiddagen. Skolereformen forventes
ikke at betyde det store for os. Kun onsdag og torsdag er der undervisning fra kl. 15.00.
Der er ridelejr i uge 27 og 28, og så skal skolehestene 4 uger på græs.
Camilla og Eva vil videreføre ponyklubben efter Mona. Ud over at det er et godt og populært tiltag,
har det stor social betydning, da vi har haft held med at inddrage den svageste gruppe piger.
Billeder af hestene på bokslågerne kunne være en hjælp for de yngste ryttere. Tanja tager billeder
og sætter dem op.
Ridecenterets hjemmeside er ikke opdateret siden 2013 – arbejdet er sat i gang.
Der er nogle få ledige staldpladser, da flere kommende pensionærer afventer afblæsning af
karantænen. Der er flere på venteliste, så situationen her er vendt.
Der mangler udskiftning til nye bokse i 3 stalde.

Vi har haft vand i laden. Heldigvis var høbeholdningen lille. Kommunen har kigget på forholdene,
og forskellige muligheder for at undgå gentagelser overvejes.
Der er arbejdsweekend 15. juni.
Rotunde
På klubbens generalforsamling blev udtrykt ønske om retablering af rotunden og gerne med
overdækning. Der er tidligere søgt om lov til overdækning, men Skovstyrelsen sagde nej. Det er
brugerrådets overbevisning, at det ikke nytter at søge igen. Der er indkøbt materiale til ny bund i
rotunden. Det undersøges, om der kan findes et flytbart hegn.
Trec
Den nye breddeaktivitet trec kunne være en sjov fornyelse af aktiviteterne. Tanja kigger på det og
laver oplæg til næste møde.
Booking
Politik for booking skal opdateres. Sussi laver forslag til ny tekst og sender det rundt.
Næste møde
20. august kl. 18.30.

