Referat af brugerrådsmøde 12. maj 2011
Til stede: Anette, Mie, Amanda, Emma, Bente, Charlotte, Kitt, Alexandra, Sussi (referent).
Afbud fra Ulla, Toni og Lasse.
Brugerråd: Der er afholdt valgmøde for at finde repræsentanter fra rideskolen til
brugerrådet, men det har ikke resulteret i nye kandidater. Der mangler i alt 5 personer fra
rideskolen.
Ridecenteret: Hvis der ikke dukker nye tilfælde af kværke op, slutter karantænen 30. maj.
Den har varet fra 11. januar.
2 skoleheste sendes retur. Holdene er godt fyldt op, og vi har fået et specialhold mere fra
Arildsgård, der nu har 2 ugentlige hold. Det har bevirket, at sidste hold onsdag (kl. 20-21)
er aflyst.
Michelle er gravid og stopper med lørdagsundervisningen. Carina kommer tilbage 1. juni
og overtager Michelles og Meretes timer. Der er i øjeblikket 4 kvinder i jobtræning på ARC
hver formiddag.
Personalet har selv klaret at rydde springbanen og at gøre foldene klar til sommerhalvåret.
Den fælles arbejdsdag 29. maj skal i stedet bruges til at desinficere bokse, fodertrug,
redskaber mv. De 3 sygefolde er blevet renoveret.
Trods flere henvendelser er der ikke kommet svar fra kommunen om, hvor meget foldareal
der bliver tilbage i Herstedvester.
Vaskemaskine til dækkener etc. er stadig ikke tilsluttet, da Dong lader vente på sig.
Klub: Der er afholdt påskefrokost og internt springstævne i søndags.
Cykelstativer: Bente påpeger, at det flyder med cykler på centeret. Charlotte hører, om
de har stativer liggende på Materialegården.
Økonomi: Det opkrævningsprogram, som institutionerne hidtil har benyttet, er lukket, og
der er ikke afholdt kursus i det nye program. Dvs., at der p.t. ikke kan kræves penge ind
fra hverken pensionærer eller rideskoleryttere.
Arrangementer:
Striglekonkurrence 25. juni: Amanda og Mie arrangerer.
Orienteringsridt 18. september: Sussi arrangerer.
Ridelejr: Afholdes i uge 26 og 27. Derefter skal skolehestene 4 uger på græs.
Distanceridtet er aflyst.
Jagt 2. oktober – afholdes af Sportsrideklubben.
Næste møde: 25. august kl. 18.00.

