Referat af brugerrådsmøde i Albertslund Ridecenter 30. maj 2012
Til stede: Ulla, Lasse, Charlotte, Mie, Anja, Hanne, Kitt, Toni, Annette (fra kl. 18.00), Sussi
(referent).
Nyt fra formanden: Foreningen Frieser Øst har ansøgt om at leje vores faciliteter, så de kan holde
stævne udelukkende for friesere. Et kig på kalenderen viser, at hele næste halvår er tæt besat med
interne arrangementer, så det vil ikke være fair over for pensionærerne at lægge eksterne
arrangementer ind også. Vi må sige nej til ansøgningen.
Nyt fra ridecenteret: Ludvig er aflivet, ny hest, Patsy, er kommet i dag. Der er fint besat på
rideholdene, undtagen holdene kl. 15, da mange elever er længe i skole. Skovture for rideskolen, der
er startet om fredagen, er en stor succes.
Der er arrangeret ridelejr i to uger, første uge for nybegyndere, anden uge for let øvede og øvede.
Der er næsten udsolgt. De heste, der ikke bruges i ridelejren, lejes ud.
Michelle er flyttet ud af tjenesteboligen, Mona er flyttet ind.
Foldene til pensionærer i Herstedvester er blevet hoppe-vallak-opdelte.
Ingeniører har kigget på bunden i det gamle ridehus. De vil vurdere, hvad der skal gøres for at rette
op på bunden, der har sat sig. De kommer med tilbud en af de nærmeste dage.
I hingstefolden er der gravet næsten en meter jord af, der er lagt dræn og faskine. Der er også lagt
faskine i rideskolefolden. Skovfolden er blevet delt i to. Springbanen er blevet ryddet efter at have
været vinterfold, og det viser sig, at den fungerer fint.
På hesteejermøde i morgen skal der drøftes færdsel i skoven. Der er mange, der ikke overholder
reglerne. Der skal tales om lukketider; der er også en del, der ikke overholder dem. Fremtidige
overtrædelser vil udløse bøde. Der skal også drøftes betaling fra pensionærer, hvis heste skal på
specialfold, hvilket koster ekstra tid for personalet.
Økonomi: Den wrap, vi fik fra Dyregården sidste år, var ubrugelig og måtte køres væk. Det vil
resultere i en stor ekstraudgift. Pr. 1. august er der 9 tomme bokse.
Hanne havde en kommentar med fra et forældrepar, hvis datter lige er startet til ridning. De fik
hverken hjælp eller vejledning til første ridetime. Charlotte undersøger sagen.
Nyt fra rideklubben: Problemerne med hjemmesiden er ikke løst, men der er givet tilsagn til et
oplæg fra Montahko Rideudstyr. Der er udpeget en kontaktperson til hvert udvalg og udarbejdet
årshjul. Vrinsk er genoplivet i elektronisk form.
Et voltigeringshold, der tidligere har haft til huse hos Hvidovre-Avedøre Rideklub, søger nyt
tilholdssted og har ansøgt om at komme til Albertslund Ridecenter. De skal bruge et ridehus 2 timer
ugentligt. Bestyrelsen har bedt om en forretningsplan, men er positive over for tanken.
Michelle er blevet formand for Distrikt 1 (9.000 medlemmer), Lasse er indtrådt som suppleant i
distriktsbestyrelsen.
Der er afholdt arbejdsweekend for hele klubben, og springudvalget har holdt en ekstra.
Der skal ske forandringer i køkkenet. Kaffeautomaten skal ud og nyt komfur ind.
Det er stadig usikkert, om medlemstilskuddet fra Albertslund Kommune kommer eller spares væk.
Albertslund Rideklubs Facebook-gruppe blev oprettet for at kunne give hurtig information til
udvalg og lignende, men bruges i stigende grad til billeder og chat. Bestyrelsen vil gerne have, at
den bruges mere hensigtsmæssigt.
På generalforsamlingen blev det drøftet, om parter på pensionheste skal være medlemmer af
klubben. Bestyrelsen vil tage emnet op.

En af pensionærerne fylder meget og overholder ikke regler og åbningstider. Hun indkaldes til
møde med forretningsudvalget.
Arrangementer:
Sommerafslutning på rideskolen: Carina og Mie arrangerer.
Grillaften 16. juni
Dressur- og springkursus 23.-24. juni
Distancestævne 12. august
Sommerfest 25. august
Orienteringsridt 16. september
Springstævne 13.-14. oktober
Dressurstævne 20.-21. oktober
Dressurstævne igen inden jul
Rideskolestævne 11. november
Næste møde: Torsdag den 23. august kl. 18.00.

