
Referat af brugerrådsmøde 4. maj 2010 
 
Til stede: Carina, Camilla, Lasse, Toni, Mie, Emma, Bente, Charlotte, Kitt, Amanda, Anette, 
Klaus, Sussi (referent). 
Afbud fra Ulla. 
Dorthe Husum har meddelt, at hun udtræder af brugerrådet pga. tidsmangel. 
 
Meddelelser fra formanden 
Som det fremgik af sidste referat, følte en pensionær sig så truet af andre pensionærer, at hun 
henvendte sig til politiet. Der er blevet fulgt op på sagen og givet 3 skriftlige og 1 mundtlig 
advarsel. 
Folde ved Herstedvester: Der bliver plads til en mindre fold ved siden af den nye institution. Den 
sættes i stand snarest muligt. 
 
Meddelelser fra ridecenteret 
Det var en succes med udlejningen af rideskoleheste i påsken, men der kom desværre klager over 
nogle af rytterne, som ikke får lov at leje igen. Der kan lejes rideskoleheste i sommerferien i uge 26 
og 27. Regelsæt for udlejning udarbejes. 
Den nye bane bag laden er næsten færdig; toplag og hegn mangler. 
Arbejdsweekend: Der var pænt fremmøde, og der blev nået rigtig mange opgaver. 
Folder til pensionærer og folder til undervisere vil ligge klar til hesteejermøde på torsdag. Folderne 
lægges også på ARC’s og ARK’s hjemmeside. 
 
Meddelelser fra rideklubben 
Til møde med underviserne dukkede kun en person op. Vi har p.t. 5 undervisere. Nogle ryttere 
ønskede undervisningsplan for begge ridehuse plus baner, men det bliver for omfattende. Nogle 
ryttere har givet udtryk for, at de er generet af, at der er undervisning på alle tidspunkter; nogle 
gange endda af 2 undervisere samtidig, hvilket er imod reglerne. Bestyrelsen ønsker en buffertid 
lagt ind til vinter, så der f.eks. er fri for undervisning kl. 16.00 til 18.00. Emnet vil blive drøftet på 
hesteejermøde på torsdag. 
Rideklubben vil arrangere ridelejr i uge 26 og 27 for både pensionærer og rideskoleryttere. Tanken 
er at få Michael Ladegaard til at komme 2 dage i begge uger og undervise i spring og dressur. 
Klubben vil give tilskud til undervisningen til pensionærerne og betale for undervisning til 
rideskoleryttere. Fredag i begge uger afholdes stævneklasser, hvor man kan starte på valgfrit niveau. 
Lørdag afholdes striglekonkurrence, og der afsluttes med grill og hygge. Hvis vi kan låne 
spejderhytten, bliver der mulighed for overnatning. 
Klubben vil købe en stor fladskærm, der skal installeres i rytterstuen. Her kan resultater ses løbende 
under stævner, og skærmen kan bruges til at vise film og som informationstavle. 
Kommunen har givet afslag på ansøgningen om 100.000 kr. til en dressurbane. 
 
Foreningernes dag 
Klubben vil tage en pony med. Brugerrådet bedes komme med forslag til aktiviteter på denne dag 
og forslag til, hvordan vi får flere elever på rideskoleholdene. Det overvejes at give mulighed for 
prøvetimer. Gode ideer sendes til Lasse. 
 
Brugerundersøgelsen 
Der blev foretaget en mindre tekstrettelse. Toni stiller dokumentet op og kopierer, så skemaet ligger 
klar til hesteejermøde på torsdag. 



 
Trivselspolitik 
Sara Koch har stillet forslag om en mobbepolitik. Vi vil vende det til noget positivt og kalde den en 
trivselspolitik. Carina og Amanda går videre med ideen og kommer med oplæg efter sommerferien. 
 
Folde 
Vi talte endnu en gang om ridecenterets folde, der er meget våde i perioder, men dog ikke værre end 
på mange andre rideskoler. Der er gravet et godt lag grus af den gamle bane ved laden, som er kørt 
ud på vallakfolden, og drænene er blevet spulet igennem. 
 
Arrangementer 
13. maj: Springstævne 
26. juni: Striglekonkurrence og afsked med Berit, der stopper som underviser. 
Uge 26 og 27: Ridelejr med stævne og striglekonkurrence. 
Orienteringridt planlægges til september. 
 
Det kniber med at få information om stævner og andre arrangementer ud til rideskolerytterne, selv 
om vi har forsøgt at gå flere veje. Vi vil forsøge at sende et kvartalsbrev ud pr. mail. Camilla vil 
undersøge muligheden for at få oprettet en godkendt mailadresse. Carina vil oprette maillisten. 
Tilmeldingskuponen til rideskolen skal indeholde et felt til opgivelse af mailadresse, og de 
nuværende ryttere skal opfordres til at opgive mailadresse. 
På ridecenterets hjemmeside ligger en masse oplysninger, som få måske ser. Informationen fra 
hjemmesiden lægges på en folder, der kan sendes ud via mail. 
Klaus spurgte, om det var muligt at have en fast hest i længere tid ad gangen, et emne, vi tidligere 
har drøftet. Det kan ikke lade sig gøre, da der er behov for fleksibilitet, så det sikres, at timerne 
fordeles så ligeligt på hestene som muligt. 
Anette spurgte om det var muligt at få tildelt hest i god tid inden ridetimen, så der var bedre tid til at 
strigle og sadle op. Det kan desværre ikke lade sig gøre. Der er ikke ressourcer til hjælpere, så 
underviseren kan først uddele heste ved timens slutning. 
 
Besparelser 
Der skal spares 30 mio. kr. inden for kulturforvaltningens område i Albertslund Kommune. Det er i 
flere omgange forslået, at Albertslund Ridecenter lukkes. Vi får 1 million kr. i tilskud om året. På 
møde med repræsentanter fra alle institutioner i Albertslund blev der enighed om at bevare de små 
kerneområder, der er tilbage i kommunen, bl.a. ridecenteret. 
Ridecenteret skal spare 200.000 kr. i 2010. Foreløbig er 20 ugentlige personaletimer sparet væk, 
svarende til ca. 140.000 kr. Der skal altså findes 60.000 kr. mere. Det overvejes kun at give 1 balle 
spåner om ugen til hver pensionær i tidsrummet maj til august og så holde hestene længere på fold. 
Forslag til besparelser drøftes på hesteejermøde på torsdag. 
Prisen for ridning for rideskoleryttere fra Albertslund Kommune sættes formodentlig op efter 
sommerferien (skal godkendes af kommunalbestyrelsen). 
I 2011 fratages ridecenteret yderligere 10 % af det kommunale tilskud (100.000 kr.), så der skal 
findes flere besparelser. 
 
Næste møde: 31. august kl. 18.00. 
 


