Referat af brugerrådsmøde 28. august 2013
Til stede: Ulla, Lasse, Charlotte, Toni, Mie, Thomas, Stine, Sussi (referent).
Hanne?
Lotte og Anja er udtrådt af brugerrådet.
Dagsordenens tekst ændres, så den indeholder følgende punkter: 1. Brugerråd. 2. Rideklub. 3.
Ridecenter. 4. Arrangementer. 5. Eventuelt.
BRUGERRÅD
Ulla bød velkommen til de to nye medlemmer, Thomas og Stine.
Der har været en klage vedrørende ændringen i hundepolitikken. Ulla har bedt om en skriftlig
redegørelse, og så vil vi drøfte hundepolitikken igen.
Der skal udarbejdes en ny sikkerhedspolitik. Der er udarbejdet et forslag, men det skal
gennemarbejdes yderligere og holdes sammen med ridehusreglement og regler for ridehus, da der er
nogle punkter, der ikke stemmer overens.
Der er problemer med ridecenterets hjemmeside. Derfor er referat og ændret hundepolitik ikke lagt
på.
Da der nu er kommet to repræsentanter fra rideskolen, er der enighed om, at brugerrådet fortsat skal
bestå, men møderne lægges i forbindelse med bestyrelsesmøderne i rideklubben.
Kulturudvalget i Albertslund Kommune kommer på besøg på ridecenteret i september. Charlotte
skriver rundt om datoen, og så finder vi ud af, hvem der vil deltage fra brugerrådet.
RIDEKLUB
Dressurstævnet i august blev aflyst, da der var kværke på en nærliggende rideskole, og vi var bange
for smitte. Der kommer både et dressur- og et springstævne i oktober. Dressurstævnet starter med
en rideskoleklasse, og der kommer også en klasse for handicappede ryttere. Der er ansøgt om et
ponydistriktsstævne i spring i december.
Der er arrangeret en tur til Bakken. Lasse har skrevet til Centerforeningen og foreslået et optog fra
os i forbindelse med juletræstændingen i Albertslund Centrum.
RIDECENTER
Skolehestene er kommet hjem fra sommergræs og er i gang i rideskolen. Vi har måttet sige farvel til
et par heste og har fået nye. Ny elev starter 1. august, og en tredjeårselev 14. oktober.
GLS – vores foderleverandør – har luftet tanken om at arrangere en event hos os i løbet af efteråret.
De vil invitere kendte ryttere og så have en stand, hvor de informerer om deres foder. Den plan
hører vi gerne mere om.
Gennem det sidste års tid har vi haft 7-10 tomme bokse hver måned. Dræningen af folden mod
Gammel Landevej blev dyr, så der er overført 100.000 kr. til dette års regnskab. Og så har KMD
indplaceret nogle lønninger forkert gennem de sidste tre år. Det skyldige beløb – 100.000 kr. – skal
afregnes på en gang. Disse forhold vil medføre et underskud på regnskabet, formentlig i
størrelsesordenen ½ million. Der skrives en budgetforklaring til kommunen.
Stine ønskede, at skolerytterne fik tildelt hest tidligere end 10 minutter før timen, så der var bedre
tid til strigling og opsadling. Alle var enige om, at det var ønskeligt, men det lader sig ikke gøre i
praksis. Stine havde oplevet, at der ikke var nogen månedlig teoritime på et begynderhold. Charlotte
følger op på dette.
Ved nogle tidligere stævner, afholdt af rideklubben, har der været manglende oprydning og
rengøring i rytterstuen og på toiletterne. Rideklubben prøver så vidt muligt at få gjort i orden

mandagen efter stævnet. Sker dette ikke, udskriver Charlotte en regning til klubben, svarende til den
tid, personalet må bruge på ekstra rengøring. Når banerne skal harves i forbindelse med stævner,
skal det udføres af ansatte, der kommer på arbejde for at løse denne opgave, grundet forsikring af
personale og maskiner. Regningen for dette skal betales af rideklubben. Sagen drøftes videre på
rideklubbens bestyrelsesmøde.
ARRANGEMENTER
Vi afholder orienteringsridt 15. september. Opgaverne blev fordelt.
Ved sidste rideskolestævne var alle ridelærerne på arbejde. Det er dyrt, og ridecenteret har ikke
økonomi til det. Det er derfor velkomment, at der kommer en rideskoleklasse ved klubbens stævner.
EVENTUELT
Før sommerferien tog Stine og andre voksenryttere initiativ til ”ridning og rødvin”, en skovtur
efterfulgt af grill og samvær. De var lidt for sent ude, så der var ikke nok tilmeldte, men ideen er
god. Charlotte vil gentage initiativet.
Næste møde: Onsdag den 25. september kl. 17.30.

