Referat af brugerrådsmøde 20. marts 2012
Til stede: Ulla, Annette, Mie, Charlotte, Lasse, Hanne, Anja, Toni, Sussi (referent).
Afbud fra Kitt.
På ARK’s generalforsamling 8. marts blev Ulla, Mie, Lasse, Toni og Sussi genvalgt. Som nyt
medlem indtræder Anja Løhmann. Bestyrelsen for rideklubben supplerer med endnu et medlem.
For rideskolesiden sidder Annette og Hanne.
Nyt fra ridecenteret: Det går stadig godt med ponyklubben, der er gået i gang med at tage mærker
fra Hestens Værn.
Der skal ny bund i det gamle ridehus, men først skal der tages nogle prøver. Grundvandet er sunket,
og bunden opfører sig mærkeligt. Springbanen skal skrabes af og måske renoveres. Foldene er klar,
og hestene kommer derud i morgen.
Regnskabet for 2011 endte med et overskud, som er øremærket til ny bund i ridehuset.
Albertslund Kommune og alle institutionerne har fået ny hjemmeside. Fremover kan vi selv lægge
ting på. Indholdet på hjemmesiden skal gennemgås.
Nyt fra rideklubben: På generalforsamlingen blev Lasse genvalgt som formand; nyvalgt er
Annette Løhmann (sekretær) og Louise Skaarup som medlem. Celine er næstformand, Jeanette
kasserer. Sofie og Renée Puk Hansen er juniorrepræsentanter og Kim Janicke og Alexandra Mundt
suppleanter.
Der kom nye folk ind i de forskellige udvalg, og vi har fået et sponsorudvalg. Lasse vil gerne have
Toni med i webudvalget, hvilket accepteredes. Der skal udarbejdes ny hjemmeside.
Lasse har planer om at udarbejde et årshjul, så man kan følge med i arrangementerne, og vil også
gerne genoptage klubbladet Vrinsk, i elektronisk form.
Arrangementer:
Påskefrokost, måske 28. april, eventuelt sammen med arbejdsdag.
Springkursus 21.-22. april.
Dressurstævne 14.-15. april.
Distancestævne 19. august.
Ovenstående arrangeres af rideklubben.
Afslutningsarrangement for rideskolen, med striglekonkurrence eller lignende – Karina og Mie
arrangerer og finder ud af, om brugerrådet skal hjælpe til.
Orienteringsridt til efteråret.
Rideskolestævne i september eller oktober.
Næste møde: OBS-OBS-OBS
Ulla ønsker den aftalte dato rykket, så næste møde bliver onsdag den 30. maj kl. 17.00.

