Referat af brugerrådsmøde den 9. marts 2010 kl. 18.00
Til stede: Charlotte, Camilla, Klaus (til kl. 19.00), Carina, Bente, Karina, Toni, Mie, Lasse, Kitt,
Amanda, Sussi (referent).
Afbud fra: Ulla, Dorthe, Emma, Anette.
Referat fra sidste møde godkendt.
Konstituering
Ulla fortsætter som formand og Sussi som næstformand.
Meddelelser fra formanden
Bente har konstateret, at det ser ud, som om der bliver plads tilovers til to små folde ved byggeriet
af den nye institution i Herstedvester. Charlotte undersøgen sagen.
Politik for salg af ridehuskort: Det blev vedtaget at ændre teksten om kort til benyttelse i forbindelse
med undervisning, så det ikke længere er muligt at købe kvartalskort, men udelukkende kort til 50
kr. pr. gang.
Meddelelser fra ridecenteret
Mona og Bitten er kronisk halte og aflives i morgen. Der købes ingen nye heste nu, idet antallet
passer til holdstørrelserne. Det mærkes i rideskolen, at børnetallet er dalende, til gengæld er
voksenholdene nu pænt besat. Der indrykkes annonce i Albertslund Posten, så vi får gjort
opmærksom på, at der er ledige pladser.
Reduceringen i antallet af skoleheste udløser ikke flere pladser, da nogle af de små bokse slås
sammen. Udlejningen af skoleheste i vinterferien var en stor succes, så tilbuddet gentages i
påskeferien og i de to første uger af skolesommerferien.
Hvis Karel går igennem dyrlægetjek, sælges han til Eva for 35.000 kr. (Karel fik en førsteplads i
LB1 ved weekendens stævne!).
Der er afgivet tilbud fra Jepsen og Viffeldt på ridehusbund til det gamle ridehus. Pris 130.000 kr.
Tilbuddet blev videresendt til kommunen for noget tid siden, men strandede desværre et sted. Nu er
det kommet videre, og vi må afvente svar.
Meddelelser fra rideklubben
På generalforsamlingen den 2. marts lykkedes det at få valgt ny bestyrelse.
Der er ønske om aktiviteter og sociale arrangementer, som bestyrelsen vil søge at sætte i værk.
Amanda foreslår træningsstævner, hvor man kan starte på lige det niveau, man har lyst til; bare ride
til bedømmelse, ingen præmier. Lasse går videre med forslaget.
Springstævnet næste weekend er aflyst, da nyt udvalg først skal ind i sagerne.
Den gamle bestyrelse søgte i januar kommunen om 100.000 kr. til anlæg af en dressurbane. Vi har
ikke fået svar, men læser i dagens avis, at det foreløbig er afslået.
Der er klager over kaffeautomaten, der ofte er tom. Opgaven med at passe kaffe- og
sodavandsautomat er igen endt hos bestyrelsen.
En familie med hest på ridecenteret har ved gentagne lejligheder optrådt rigtig ubehageligt og har
truet andre klubmedlemmer. Familien er indkaldt til samtale med bestyrelsen på mandag, hvor de
vil få en skriftlig advarsel.
Folder til undervisere
Folderen blev gennemgået og rettelser foretaget.
Folder til pensionærer
Teksten blev grundigt diskuteret og rettet til. Begge foldere er nu klar til trykning.
Arrangementer

I perioden frem til sommerferien planlægges et stævne for småbørnsholdene, et orienteringsridt og
eventuelt en striglekonkurrence. Datoer kommer senere.

Brugerundersøgelse/tilfredshedsundersøgelse
Det blev grundigt diskuteret, hvilke spørgsmål vi ønsker at stille, og hvordan de skal formuleres.
Det foreløbige resultat renskrives og mailes rundt. Alle bedes komme med kommentarer og ideer,
så teksten kan laves færdig på næste møde. Undersøgelsen skal foregå i maj måned.
Eventuelt
En pensionær er blevet truet af andre pensionærer; sagen er politianmeldt. Begge parter indkaldes til
samtale med Charlotte, Lasse og en repræsentant for brugerrådet. Charlotte undersøger hos
juristerne, hvilke sanktionsmuligheder vi har.
Næste møde
Tirsdag den 4. maj kl. 18.00.

