Referat af brugerrådsmøde den 12. januar 2011
Til stede: Ulla, Amanda, Lasse, Mie, Charlotte, Anette, Bente, Kitt, Carina, Sussi (referent)
Afbud fra Toni og Emma.
Referat fra sidste møde godkendt.
Vedtægter: Vores forslag til vedtægtsændringer er blevet godkendt af kulturforvaltningen. De nye
vedtægter er lagt på både ARK’s og ARC’s hjemmeside.
Brugerundersøgelse (pensionærer): Sussi rundsender spørgeskemaet fra sidst. Kommentarer og
ændringsforslag sendes til Sussi og drøftes på næste møde.
Nyt brugerråd: Fra rideklubben: Ulla, Amanda, Mie, Bente, Toni og Sussi genopstiller. Carina og
Lasse er villige til genvalg, men vil trække sig, hvis der melder sig andre kandidater. Fra rideskolen:
Kitt, Anette og Emma genopstiller.
Meddelelser fra ridecenteret: Der er i går konstateret kværke hos en af skolehestene. Foreløbig er
der kun det ene tilfælde. Rideskolen kører stadig, men ridecenteret er sat i karantæne.
De skoleheste, vi har på prøve, duer desværre ikke. P.t. 4 syge skoleheste. Der er passere til de
fleste heste, men det er et problem, at de store piger har så sent fri fra skole.
Carina starter uddannelse 1. februar, men beholder undervisningen tirsdag aften plus weekendvagt
hver anden uge. Mie er kommet på fuld tid, og ny underviser, Merete, som også er
handicapinstruktør, er ansat. Camilla (elev) er på skole. Personalet har travlt, kunne godt bruge
nogle vikarer ved ferie og sygdom.
Der er kommet ansøgning om staldplads fra to tidligere pensionærer, der begge har modtaget en
skriftlig advarsel. Der er enighed om at meddele afslag på begge ansøgninger.
Nogle islandshesteryttere havde ridehuskort et stykke tid; det viste sig, at deres ridning ødelagde
ridehusbunden. Det skal indføjes i politik for salg af ridehuskort og i staldkontrakterne, at det ikke
er tilladt at ride tølt og pas i ridehuse og på baner.
Økonomi: 2010-regnskabet viser et overskud på 150.000 kr. Pengene skal bruge til at optimere
strømsystemet; vi har brug for mere kapacitet.
Meddelelser fra rideklubben: Generalforsamlingen afholdes 10. marts kl. 18.30. Lasse er villig til
genvalg, men stopper, hvis en anden kandidat melder sig. Jeanette, Celine, Alexandra og Pernille er
villige til genvalg, mens Sofie ønsker at stoppe. Julia er udtrådt af bestyrelsen. Tenna er ikke på
valg.
Økonomien ser fin ud. Der bliver penge til master, så vi kan få udendørs belysning på dressurbanen.
Undervisere: Lasse, Anne Kirstine og Henrik og René.
Der blev nævnt en episode, hvor en pensionær var brutal over for sin hest. Sagen drøftedes.
Spring i Vestskoven: Skovdistriktet har sagt nej til opstilling af faste forhindringer i skoven med
henvisning til frygt for erstatningsansvar. Men de vil lægge nogle træstammer på udvalgte steder,
der vil kunne springes over. Vi får besked om placeringen.
Mailliste/kvartalsbrev: Kvartalsbrevet skal gerne ud inden vinterferien i uge 8, men det er svært at
samle mailadresserne fra rideskoleeleverne. Carina og Charlotte arbejder på sagen.

Synliggørelse af brugerrådet: Sussi samler materiale og sender til Toni, inklusive beretning for
2010.
Arrangementer:
Julefrokostfest er under planlægning.
Der er undervisning i ryttermærke 3 og 4 på følgende datoer:
15. januar, 3. februar, 12. februar, 20. februar, 19. marts, 2. april.
Stævner: 2. vinterstævne bliver formentlig internt (kværke!), både dressur og spring.
Der er ansøgt om udvidet dressurstævne i marts, datoen er endnu ikke godkendt.
Rideskolestævne: 13. marts. Bente, Anette og Kitt rundsender propositioner.
Orienteringsridt + picnic: I maj. Sussi laver oplæg.
Sommerferieafslutning/striglekonkurrence sidste lørdag før sommerferien.
Distancestævne: 7. august.
Eventuelt: Det er svært at strigle skolehestene i stald 2, da der ikke er mulighed for at tøjre dem.
Charlotte drøfter med Karsten, om det er muligt at sætte noget op inde i boksene.
Næste møde: Onsdag den 16. marts kl. 18.00.

