Referat af brugerrådsmødet den 5. januar 2010
Til stede: Carina, Bente, Charlotte, Lasse, Camilla, Ulla, Mie, Karina, Amanda, Toni og
Sussi (referent).
Afbud fra Anne og Amaja. Amaja udtræder af brugerrådet, da hun er flyttet.
Referat fra sidste møde og dagorden godkendt.
Meddelelser fra formanden: Siden sidste møde har vi oplevet flere lange og til tider
ubehagelige mailkorrespondancer med nogle brugere. Det blev besluttet, at vi fremover
som hovedregel kvitterer for tilsendte mails og henviser til, at det rejste spørgsmål bliver
behandlet på næste møde.
Noget af korrespondancen har drejet sig om de nyindkøbte staldskabe. Vi har igennem
flere år talt om det ønskelige i at få erstattet skabene på Sladregangen, der var i alle
tænkelige faconer og størrelser, med nogle ensartede. Købet blev aktualiseret, da der var
brandinspektion, hvor brandinspektøren påpegede, at Sladregangen var en brandfælde.
Inspektøren har siden skrevet til Charlotte og udtrykt tilfredshed med, at stålskabene blev
indkøbt.
I forbindelse med indkøbet af staldskabene – der medførte en tillægskontrakt til
lejekontrakten – har nogle brugere rejst spørgsmålet, om Charlottes kompetence som
leder rækker til, at hun kan foretage sådanne ændringer uden forhåndsgodkendelse fra
pensionærerne.
Asger Villemoes Nielsen, kultur- og fritidsdirektør, har i den forbindelse slået fast, at
Charlotte som leder er fuldt berettiget til at beslutte at indkøbe f.eks. skabe. Brugerrådet
er, som det fremgår af navnet, blot et råd, der altså ikke har direkte kompetence, men
gennem dialog med lederen kan gøre deres medbestemmelse gældende.
Dialogen mellem Charlotte og brugerrådet har i øvrigt altid været positiv, og der er ingen
indvendinger fra brugerrådet i forbindelse med indkøb af staldskabe.
Brugerundersøgelse: Amaja har lavet et oplæg, som Ulla vil sende videre.
Folder til pensionærer: Tekst er lavet af Charlotte og Camilla; sendes rundt.
Folder til undervisere: Sussi har lavet oplæg; sendes rundt.
De tre emner skal drøftes og kommenteres på næste møde, så sagerne kan komme
videre.
Meddelelser fra ridecenteret: Rideskolen er lige startet efter juleferie. Ferien og det
meget kolde vejr har medført meget friske heste og en udfordring for rytterne! Karel er kørt
træt af rideskolen og er sat til salg.
Teoriundervisning for begynderholdene den første undervisningsdag om måneden
fortsætter. Derfor er rytterne på småbørnsholdene til teori den 6. februar, hvor vi har
rideskolestævne, og der bliver flere heste til rådighed. Ulla har skrevet propositioner, der
skal drøftes med ridelærerne i løbet af denne uge. Ulla fordeler arbejdsopgaver.
Vi har p.t. 6 tomme bokse, men der er mange henvendelser fra interesserede
pensionærer.
Charlotte har købt et skridtbånd, der foreløbig er stillet i foderrummet.
Der kommer ny bund i det gamle ridehus, der kommer nyt hegn om folden i Herstedvester,
og der kommer nyt lys i alle stalde.

Meddelelser fra Albertslund Rideklub: Der er indkaldt til generalforsamling 2. marts. Af
forskellige årsager ønsker ingen fra den nuværende bestyrelse at forsætte. Lasse er dog
villig til at forsætte som formand, hvis man ikke kan finde nogen anden kandidat.
Debatten i forbindelse med jubilæumsstævnet er ved at dø ud, men Hestenettet vil måske
forfølge sagen i Dansk Rideforbund.
Der er indgået en sponsoraftale med Zoo Zity (læs nærmere på klubbens hjemmeside).
Brugerrådet næste år: Ulla, Sussi, Toni, Carina, Karina, Mie, Bente og evt. Lasse ønsker
at genopstille.
Anne og Amanda ønsker ikke at genopstille.
I lighed med sidste år anbefaler vi at dispensere fra vedtægternes meget snævre
opstillingskrav.
Sussi skriver årsberetning fra 2009.
Næste møde: 9. marts kl. 18.00.

