Referat af brugerrådsmøde 15. maj 2013
Til stede: Ulla, Lasse, Hanne, Charlotte, Toni, Mie, Anja og Sussi (referent).
Afbud fra Lotte.
Jesper Brodersen, forstfuldmægtig i Naturstyrelsen, der ejer det område, ridecenteret ligger på,
deltog i første del af mødet.
Jesper fortalte, at bevillingerne til fx vedligeholdelse af ridestier stadig var faldende. Sidste år
lykkedes det at få et mindre beløb tildelt, og det blev anvendt til udlægning af grus på de steder, der
trængte mest. Ud af de ca. 33 km ridestier, der er i Vestskoven, kom der grus på ca. 11 km,
formedelst ½ mio. kroner. Det er ikke forventeligt, at der fremover bliver penge til at vedligeholde
stierne i fuldt omfang, så Jesper opererer med et nyt begreb, ridemuligheder, hvor ridestier
vedligeholdes med belægning, i modsætning til ridemuligheder, der så kun kan benyttes i tørre
perioder. En ny ridefolder er under udarbejdelse. Rytterne er meget velkomne til selv at klippe
grene væk, som hænger ind over ridestierne. Vi opfordres til at lade være med at ride på Risby
Losseplads; der er huller og pæle, der stikker op, så sikkerhedsrisikoen er for stor.
Fra vores side var der stor ros til den nye belægning på ridestierne og tilfredshed med, at den er
kommet på de mest betrængte steder. Vi studerede oplægget til den nye ridefolder, og forskellige
ridemuligheder blev diskuteret. Der kan stadig ikke gives tilladelse til opsætning af faste
forhindringer i skoven.
Nyt fra formanden
Ændringen af hundepolitikken, der tillader løse hunde uden for de tidspunkter, hvor der er
rideskole, blev godkendt.
Tonis forslag til jobopslag, der skal prøve at skaffe medlemmer fra rideskolen til brugerrådet, blev
godkendt.
Lasse mener, vi skal lave en ny struktur for brugerrådet, i erkendelse af, at vi ingen medlemmer har
fra rideskolen. Nu ser vi, om jobopslaget skaffer os nye medlemmer, og i lyset af det drøftes på
næste møde, om vi skal fortsætte som hidtil, om vi skal lægge brugerrådsmøderne i forlængelse af
bestyrelsesmøderne i rideklubben, eller om brugerrådet skal indgå i et nærmere samarbejde med
bestyrelsen.
Hannes oplæg til at hverve rideskoleryttere til rideklubben blev diskuteret. Klubbestyrelsen vil
drøfte ideen om ungdomsarrangementer. Klubben er også i gang med overvejelser af en
pakkeløsning med ridemærker til rideskolerytterne på favorable vilkår. Hvert klubmedlem, både
juniorer og seniorer, koster en årlig afgift til Dansk Ride Forbund på 115 kr.
Nyt fra ridecenteret
Muligheden for at få part på en rideskolehest er sat i gang og tegner til at blive en succes. Der er
foreløbig parter på 6 af hestene. Det koster 400 kr. månedlig for 1 ugentlig dag, 800 kr. for 2 dage.
Der er ridelejr de første 2 uger af skolesommerferien, og der er allerede udsolgt.
Arbejdsweekenden 4.-5. maj var godt besøgt, og der blev nået meget.
Nyt fra rideklubben
Klubben går med planer om at oprette en ridelinje hos os, hvis en efterskole er interesseret.
Der afholdes førstehjælpskursus 25. maj, stævnehjælperkursus 5. juni og springstævne 8.-9. juni.
Ved næste dressurstævne afvikles måske en handicapklasse.
Lasse og Toni vil prøve at få rideklubben certificeret gennem Dansk Ride Forbunds
certificeringsordning.

Vi har haft 2 medlemmer med til DRF’s repræsentantsskabsmøde, og 9 af klubbens medlemmer har
meldt sig som hjælpere ved EM i Herning 24.-25. august.
Voltigeringsholdet har brug for en ny gjord. Der er søgt om tilskud hos Albertslund Kommune.
(Obs: Kulturudvalget har 21. maj givet tilsagn om 12.000 kr. til voltigeringsudstyr).
Der arbejdes på at arrangere en ridetur til Albertslund Centrum, så vi kan øve os til juleturen.
Arrangementer fra brugerrådet
23. juni: Rideskolestævne.
15. september: Orienteringsridt (hvis ordningen med parter bliver så stor en succes, at der næsten
ingen skoleheste kan lejes ud, aflyses arrangementet)
Næste møde: 28. august kl. 17.30 (obs: før bestyrelsesmøde i ARK).

