Referat af brugerrådsmøde 19. marts 2013
Til stede: Toni, Hanne, Anja, Ulla, Charlotte, Sussi (referent).
Afbud fra Mie og Lasse.
Fraværende: Lotte.
Kitt er udtrådt af brugerrådet.
Nyt fra formanden
På klubbens generalforsamling i sidste uge blev Ulla Flyvholm, Sussi Lorenzen, Toni Jensen, Mie
Arnvig, Anja Løhmann, Lasse Crüger og Kitt Hedlund genvalgt til brugerrådet. Nyvalgt blev Lotte
Jaenicke.
Men Kitt er ikke medlem af rideklubben og har ikke længere barn på rideskolen, så hun er ikke
valgbar til brugerrådet.
Hanne Wentzel fortsætter som repræsentant for rideskolen.
Konstituering: Ulla fortsætter som formand og Sussi som næstformand.
Som altid mangler vi medlemmer fra rideskolen. Toni vil udarbejde materiale, der fortæller om
brugerrådet og kan bruges til at hverve medlemmer. Charlotte har nogle personer i kikkerten, som
hun vil forhøre sig hos.
Nyt fra rideklubben
Efter generalforsamlingen i sidste uge ser bestyrelsen således ud: Lasse Crüger er formand og Toni
Jensen næstformand. Jeanette Farvin er kasserer og. Annette Løhmann sekretær. Øvrige
bestyrelsesmedlemmer er Louise Skaarup og Renée Puk Hansen. Sofie Farvin og Stefanie Andersen
er juniormedlemmer. Kim Jaenicke og Annette Iversen er suppleanter.
Af de to verserende personsager er den ene henlagt, og der har været et positivt møde i den anden.
Charlotte og Lasse vil sammen finde en dato for arbejdsdag og de opgaver, der skal løses.
Der er opbakning til Lasses forslag om, at hunde kun skal føres i snor, når der er rideskole. Sussi
ændrer teksten i hundepolitikken og sender den rundt, så den kan vedtages på næste møde.
Nyt fra ridecenteret
Der har været en del udskiftning blandt skolehestene. Frederik er aflivet, andre er blevet byttet. Det
kniber med at få holdene fyldt op. En undersøgelse viser, at hestene går maksimum 2 timer om
dagen. Derfor forsøges nu at tilbyde halvparter på skolehestene. Regler er ved at blive udarbejdet.
Hestene lejes ud i påsken. Der er planlagt 2 ugers ridelejr til sommer.
Der er planer om at oprette et voltigeringshold for rideskolen, men der er ikke nogen egnet hest p.t.
Det går stadig godt med ponyklubben. Mona har været på et udbytterigt kursus gennem Dansk Ride
Forbund.
Ved afholdelse af stævner skal personalet ordne baner og har også ekstra arbejde med oprydning.
Det drøftes på næste møde, om klubben skal yde kompensation til ridecenteret.
Økonomi: Et underskud på 300.000 kr. er overført fra sidste år. Det skyldes væsentligst de store
anlægsudgifter i 2012. Vi har 8-10 tomme bokse.
Kommunens kulturudvalg kommer på besøg. Det vil være en god idé, hvis repræsentanter for
brugerråd og klubbestyrelse deltager.
Det er længe siden, vi har haft en dialog med Skovstyrelsen. Ulla inviterer dem til næste
brugerrådsmøde.
Arrangementer
Rideskolestævnet i søndags gik fint. Rytterne er blevet dygtigere, og der er en god stemning
omkring ridelærere og elever.

Vi planlægger et nyt stævne 23. juni.
Der vil eventuelt blive arrangeret en sløjfespringning en torsdag aften.
Eventuelt
Toni har sendt tekst og billeder fra stævnet i søndags til AP. Det ligger på deres netavis og kommer
i den trykte udgave næste uge. Toni har lavet en plakat med billeder til ophængning og overvejer at
lave en fotobog, som rytterne kan købe.
Hanne har lavet et oplæg til rideskolerytterne og deres forældre, der fortæller om fordelene ved at
melde sig ind i rideklubben. Oplægget sendes rundt og drøftes på næste møde.
For at gøre medlemskabet mere attraktivt kunne man måske lave ”teenage-arrangementer” for både
rideskole og privatryttere. Man kunne eventuelt arrangere fælles busture til hingstekåringen i
Herning eller andre ride-begivenheder. Det kunne foregå i et samarbejde mellem rideklub og
brugerråd.
Næste møde: Onsdag den 15. maj kl. 17.30.

