
Referat af brugerrådsmøde 30. november 2011 
 
Til stede: Mie, Toni, Kitt, Charlotte, Anette, Lasse, Sussi (referent). 
Afbud fra Ulla, Amanda og Emma. 
Alexandra og Bente er trådt ud af brugerrådet. 
Hanne Wenzel er nyt medlem, men er ikke mødt i dag. 
 
Godkendelse af referat: 
Der var enighed om, at referatet skal godkendes pr. mail kort tid efter afholdelse af mødet 
og derefter sendes til forvaltningen og til offentliggørelse på hjemmesiden. Punktet stryges 
af dagsordenen. 
 
Meddelelser fra formanden: 
Der er afholdt møde med pensionæren i forbindelse med mistanke om manglende 
overholdelse af karantænebestemmelser i forbindelse med kværken. Det viste sig, at 
pensionæren havde dokumentationen i orden, så sagen henlægges. 
Der er enighed om, at brugerrådsmøder ikke skal aflyses, selv om der er afbud. 
 
Meddelelser fra ridecenteret: 
Vi har måttet sige farvel til en god skolehest – ny søges. Der bliver ikke noget fælles 
julestævne for rideskolen i år, men julehygge på de enkelte hold. Der er ønske om et 
rideskolestævne i januar. Der er indkøbt nye spring til rideskolen. 
Der er indkøbt ny Schäffer; Carsten er glad. Den gamle er solgt fordelagtigt. 
Renoveringen af tilskuerpladserne i det gamle ridehus er næsten færdig. Der er isoleret, 
der kommer varme op og glas mod ridehallen.  
På hesteejermødet i januar vil der blive foreslået en staldvis rengøring af rytterstuen. Der 
ligner jævnligt et bombekrater, og det er vanskeligt for personalet at nå at holde orden. 
I forbindelse med installationen af vaskemaskiner til dækkenvask mv. var det aftalt med 
firmaet, at der skulle graves ud til nedlægning af kabler, så der kunne sættes lys på den 
udendørs bane. Desværre glemte firmaet det! Anden løsning undersøges. 
 
Meddelelser fra rideklubben: 
Der er arrangeret en fælles tur til showet i Herning – godt initiativ. Der er tilmeldt ca. 20. 
Der bliver overnatning på vandrehjem og fælles spisning. 
I den forgangne weekend blev afholdt udvidet springstævne, der gik rigtig godt. 
Der er en del ryttere, der rider på Gl. Landevej om aftenen uden lys på. Det er farligt! Toni 
skriver om det på hjemmesiden. 
Der har været klager over stråfoderet. Charlotte bekræfter, at enkelte baller er for våde. De 
bliver smidt ud. Charlotte tager emnet op på næste hesteejermøde. 
Lea er udtrådt af bestyrelsen. Det er et problem, at kun få bestyrelsesmedlemmer har 
deres daglige gang på ridecenteret. Ekstraordinær generalforsamling overvejes. 
 
Promovering/markedsføring: 
Situationen omkring de kommunale besparelser i foråret blev gennemgået. Der var 
enighed om, at vi skal spille en mere proaktiv rolle fremover. Vi drøftede, hvordan ARC 
kunne promoveres: Bedre PR i Albertslund-posten med omtale af arrangementer. 
Konkurrencer: Kom med billeder og historier om din yndlingshest. Følg en ridepiges 
dagligdag på ridecenteret. Johanne og Mona er i gang med at starte en ponyrideklub med 



aktiviteter om eftermiddagen. Der skal laves oplæg, der fortæller om ARC’s 
fortræffeligheder. Vi skal med på nyhedsplakaten, der fortæller om aktiviteter i kommunen. 
Alt dette plus materiale udarbejdet i forbindelse med spareplanerne skal samles, så der er 
handleplaner parat. 
Til brug for fremtidige hastesager nedsættes et forretningsudvalg bestående af 
ridecenterets leder, formanden for brugerrådet og formanden for rideklubben. 
 
Arrangementer: 
Julefrokost 17. december 
Rideskolestævne i dressur 29. januar 
Dressurstævne25.-26. februar + i april 
 
Rideskolens springryttere er dygtige, men mangler modet til at starte stævne. Der 
arrangeres træningsstævne nogle torsdagsaftener i løbet af vinteren. 
Stævne for lørdagshold: Aldersniveauet er faldet, og det bliver for vanskeligt at 
gennemføre. Erstattes af sommerafslutningen med striglekonkurrence og lege. 
Ulla og Charlotte står for rideskolestævnet i januar. 
 
Næste møde: 23. januar kl. 18.00. 
 
 
 


