
Referat af brugerrådsmøde 23. august 2012 
 
Til stede: Ulla, Mie, Toni, Lasse, Charlotte, Kitt, Sussi (referent). 
Afbud fra Hanne og Anja. 
Annette er udtrådt af brugerrådet. 
 
Nyt fra formanden 
En pensionær har henvendt sig med to spørgsmål. Hun efterlyser cykelstativer, og hun ønsker en 
ændring af kontrakten, så opsigelsesvarslet ophæves i forbindelse med, at en hest aflives. 
Henvendelsen kom før sommerferien, og i mellemtiden er der opsat et cykelstativ. Måske er der 
behov for et mere, men det er vanskeligt at finde den rette placering. 
Med hensyn til opsigelsesvarslet var der enighed om at bevare kontraktens ordlyd, altså et varsel på 
6 uger til den første i en måned. Alle rideklubber i nærheden af ARC har et længere 
opsigelsesvarsel. 
 
Nyt fra ridecenteret 
Der er lige kommet en ny skolehest, og en anden er returneret i løbet af sommerferien. 
Ridelejrene/hesteudlejningen gik rigtig godt, næsten alle heste var lejet ud. Hestenes sommerferie i 
4 uger på græs i Herstedvester gik problemfrit. 
Efter sommerferien er alle ridehold fyldt op, de 2 hold, der blev nedlagt i foråret, er genoprettet, og 
der er venteliste. Ponyklubben er startet igen. Der er tilbud om at ride skovtur 2 søndage om 
måneden, og det er en succes. 
Der er kommet ny bund i begge ridehuse. Ingeniørerne, der havde kigget på det gamle ridehus, hvor 
bunden sank, kom med et meget dyrt tilbud (1,1 million). Et andet firma kiggede på problemet, som 
viste sig at være slet ikke så slemt: Toplaget var sammenpresset, men stenmelet i bunden var lige. 
Nu er bunden i begge ridehuse rettet af, og der er kommet nyt toplag. Senere skal der et lag 
GreenTrack på (middel, der reducerer støvgener). Pris for de to nye ridehusbunde: 200.000 kr. 
Renoveringen af hingstefolden blev dyr, men var nødvendig for at forhindre vand i staldene. Pris i 
alt: 450.000 kr. Noget af regningen skal først betales næste år. Charlotte ansøger kommunen om 
særligt tilskud til dette projekt. 
Kornpriserne er steget voldsomt. Vores foderleverandør forventer dog ikke, at ARC’s foderregning 
stiger. 
Pr. 1. oktober har vi 12 tomme bokse. Krisen, som mange ridecentre længe har mærket, er nu 
kommet til os. I den senere tid er mange heste aflivet, og folk anskaffer sig ikke en ny. 
Mie og Carina er holdt op – Carina beholder dog tirsdags- og lørdagshold. Mona og Sofie har hver 
34 timer. Der er kommet mange nye weekendvagter. Hvert hold består af 2 personer; en over og en 
under 18 år. Der er kommet ændringer i vagtplanerne, hvilket har bevirket en besparelse på 
personalekontoen. 
 
Nyt fra rideklubben 
Det tegner godt med voltigeringsholdet, som er faldet godt til. Holdet skal til landsdelsmesterskab 
første weekend i september. De får træningsdragter af klubben. 
Det nyligt afholdte distancestævne var en stor succes. Kurset med Jim Rasmussen var en succes og 
gentages. 
Der er udarbejdet årshjul med overblik over aktiviteterne. 
Hjemmesiden fungerer stadig ikke, men der arbejdes på en ny. 
Medlemstilskuddet fra kommunen er kommet, men er reduceret til det halve i forhold til tidligere. 



Lasse vil søge politiet om tilladelse til, at vi rider til Albertslund Centrum i forbindelse med, at 
juletræet tændes. Her kunne vi uddele flyers og invitere til showstævne på ARC efterfølgende 
weekend. Voltigeringsholdet vil give opvisning. 
Bestyrelsen har drøftet, om personer, der har part på en pensionshest, skal være medlemmer af 
rideklubben. I lyset af diskussionen på generalforsamlingen vil det fremover blive krævet, at 
parterne melder sig ind i rideklubben. 
 
Arrangementer 
Orienteringsridt 16. september 
Springstævne 13.-14. oktober 
Dressurstævne 20.-21. oktober 
Dressurstævne?? 
Rideskolestævne 11. november 
Evt. tur til Albertslund Centrum, når juletræet tændes, og opvisning på ARC 
 
Opgaverne til orienteringsridtet blev fordelt. 
Ulla og Charlotte laver propositioner til rideskolestævnet i november 
 
Næste møde 25. oktober kl. 18.00. 
 
   


