Referat af brugerrådsmøde 23. januar 2012
Til stede: Hanne, Charlotte, Mie, Ulla, Anette, Lasse, Emma, Kitt, Toni, Sussi (referent).
Afbud fra Amanda.
Nyt fra ridecenteret: Ponyklubben, der mødes sidste torsdag hver måned, har haft sin debut. Der
kom 32 første gang! Ridecenteret er kommet på den kommunale plakat, der hænges op mange
steder i Albertslund hvert kvartal.
Der er trukket ledninger til lys til den udendørs dressurbane. Masterne kommer op i næste uge.
Der er indkøbt hestesolarium, der er kommet op i dag, ved siden af skridtbåndet.
Springbanen, der benyttes til fold i vintermånederne, har lidt hårdt i det våde vejr. Den må skrabes
af og retableres til foråret. Bunden i det gamle ridehus skal fornyes.
Økonomi: Det endelige regnskab for 2011 foreligger ikke endnu, men ridecenteret kommer ud med
et overskud.
Nyt fra rideklubben: På bestyrelsesmøde førstkommende torsdag skal udarbejdes et årshjul med
aktiviteter. Kommunen har indkaldt til borgermøde om idræt, Lasse deltager. Dansk Rideforbund
holder repræsentantskabsmøde 25. marts, Lasse og Charlotte deltager.
Pernille, juniormedlem, er udtrådt af bestyrelsen.
Generalforsamlingen afholdes efter Herning-arrangementet.
Ridecenterets hjemmeside: Hjemmesiden, der bestyres af kommunen, er ikke opdateret. På
ledermøde på fredag vil Charlotte høre, om det kan styres bedre.
Kommende arrangementer: Rideklubben afholder spring- og dressurstævne i februar.
Brugerrådet afholder dressurstævne for skoleryttere den 29. januar og sommerafslutning med
striglekonkurrence i juni.
Løse hunde: Vi har en hundepolitik, der siger, at hunde på ridecenterets område skal være i snor,
men der er mange løse – og gøende – hunde i staldene og nogle gange på ridebanerne. Det er til
gene for andre og bør ophøre. Problemet nævnes på hesteejermøde og på generalforsamlingen. Toni
laver et hund forbudt-skilt til ridehusene og skriver en tekst til klubbens hjemmeside.
Stævnet på søndag: Opgaverne blev fordelt. Vi mødes ca. kl. 8.00.
Næste møde: Tirsdag den 20. marts 2012 kl. 18.00.

