Referat af brugerrådsmøde 16. marts 2011
Til stede: Ulla, Kitt, Bente, Anette, Toni, Mie, Charlotte, Carina Bai, Sussi (referent).
Afbud fra Amanda og Emma.
Valg og konstituering
På rideklubbens generalforsamling blev Ulla, Sussi, Toni, Bente, Lasse, Mie og Amanda
genvalgt. Som nyt medlem indtræder Alexandra Mundt, der sidder i klubbens bestyrelse.
Der afholdes opstillingsmøde for repræsentanter for rideskolen sidste fredag i marts.
Ulla fortsætter som formand og Sussi som næstformand.
Nyt fra ridecenteret
Der var problemer med strømmen ved stævnet i søndags. En elektriker har gennemgået
alle installationer, men ingen fejl fundet. Han mener, problemerne skyldes, at vi bruger
køkkenudstyr, der ikke er beregnet til professionelt brug, så der skal indkøbes ny
frituregryde.
Som der er sket de forrige år, melder en del rideskoleryttere sig ud i de koldeste måneder,
men kommer igen i marts-april. Der er nu 2 lukkede hold, booket af klubber.
Kværke: Siden første udbrud 11. januar er mange heste blevet syge, nogle alvorligt.
Heldigvis er skolehestene næsten gået ram forbi, så rideskolen har kun været lukket i 2
uger i alt – 1 uge i november (da det viste sig, at den syge hest ikke havde kværke) og 1
uge i januar. Der er givet reduktion for disse uger. Karantænen skal opretholdes indtil seks
uger efter, at sidste syge hest er blevet rask, så det har lange udsigter.
Økonomi
Overskuddet på ridecenterets årsregnskab endte med at blive reduceret til 100.000 kr.
Pengene er øremærket til arbejde, der skulle have været udført i 2010, men har måttet
udsættes pga. det hårde vintervejr.
Nyt fra rideklubben
Køkkenudvalget ønsker nyt køkken installeret i rytterstuen. Det er o.k.
Kommunen afholder en aktivitetsdag for alle klubber; vi skal eventuelt være med.
Sportsrideklubben afholder jagt i Vestskoven med udgangspunkt fra ARC 2. oktober.
Albertslund Kommune har pålagt klubben, at alle undervisere skal udfylde en børneattest.
ARK arbejder på at opnå status som certificeret klub i Dansk Rideforbund.
Henvendelse fra rideskoleforældre
To mødre til skoleryttere har skrevet til Ulla og Charlotte i forbindelse med, at
skolehestene er blevet inddelt i begynder-, mellem- og øvede heste. Dette er sket for at
sikre, at de heste, der kan rides af begyndere, ikke har gået deres timer på øvede hold og
således ikke kan bruges, når begynderne skal ride. Den ene mor er vred over denne
beslutning, den anden roser ordningen. Charlotte har svaret den ene mor, Ulla svarer den
anden og forklarer, hvorfor opdelingen af hestene er besluttet.
Det er svært at finde egnede heste til rideskolen og kræver også meget tid, hvilket er
vanskeligt efter kommunens besparelsestiltag, der giver personalet få ressourcer.

Synliggørelse af brugerrådet
ARK har godkendt, at brugerrådet får deres eget punkt på hjemmesiden, og Toni har lagt
informationer ind. En liste over brugerrådsmedlemmerne afventer, at der bliver taget
billeder.
Folde ved Herstedvester
Der er bygget en børneinstitution i den ene fold i Herstedvester. Vi afventer besked fra
kommunen om, hvor stort et areal der bliver tilbage. Opsætning af hegn må afvente denne
afklaring.
Folden til skolehestene er der stadig.
Brugerundersøgelse
Situationen på ARC er præget af kværken, og alle aktiviteter er stort set gået i stå. Det er
ikke et godt tidspunkt for en brugerundersøgelse, der derfor udsættes til efter
sommerferien.
Arrangementer
Rideskolestævnet i søndags blev evalueret. Der var mange startende, det var dejligt – ros
til ridelærerne – men der var lidt uenighed om afviklingen af holdklassen.
Op til næste rideskolestævne skriver Sussi udkast til regler for afvikling af klasser og
checkliste.
Undervisning i ryttermærker måtte flyttes pga. kværke.
De interne stævner i spring og dressur er aflyst pga. kværke.
Det udvidede dressurstævne er aflyst pga. kværke.
Det planlagte orienteringsridt i maj aflyses pga. kværke.
Afslutningsarrangement med striglekonkurrence (for rideskolen) afholdes 25. juni.
Rideskoleunderviserne opfordres til at afholde individuel afslutning på deres hold sidste
dag før sommerferien.
Der er distancestævne 7. august.
Næste møde: Torsdag den 12. maj kl. 18.00.

