Referat af brugerrådsmøde 1. april 2009
Deltagere: Ulla, Charlotte, Anne, Mie, Toni, Bente, Carina, Amanda og Sussi (referent),
Afbud fra Bjarne.
Godkendelse af referat: Rettelse: Amanda genopstiller.
På generalforsamlingen i Albertslund Rideklub blev følgende valgt til brugerrådet:
Medlemmer: Ulla Flyvholm, Sussi Lorenzen, Anne Maagaard, Amanda Bjørnebo Hansen.
Suppleanter: Bjarne Mortensen, Carina Bjørnebo, Bente Jacob, Amaja Loncerevic.
Brugerrådsmedlemmer fra rideskolen: Toni Jensen og Mie Arnvig.
Konstituering: Ulla fortsætter som formand og Sussi som næstformand.
Meddelelser fra formanden: Mogens Hemmingsen stopper som kulturchef og holder
afskedsreception i morgen.
Bjarne oplyser, at der ikke er afholdt bestyrelsesmøde siden generalforsamlingen, så der
er ikke noget nyt fra klubben. Det er ønskeligt, at en repræsentant fra klubben deltager i
brugerrådsmøderne, så de kan deltage i dialogen.
Charlotte har modtaget en henvendelse fra en hesteejer, der gerne vil have sin hingst
opstaldet. Charlotte er positiv over for henvendelsen, da det er en ansvarlig ejer. Vi siger
derfor ja i dette tilfælde, men giver ikke en generel tilladelse til at modtage hingste som
pensionærer. Hvert tilfælde vurderes særskilt.
Ulla har sammen med Camilla Q. holdt møde med to pensionærer, der havde fået et
problematisk forhold til hinanden. Det lader til, at problemerne nu er løst.
Sussi har skrevet til skovfogeden om plørehullet ved broen. De svarer, at de vil kigge på
det, når jorden er tør.
Ridestien til foldene i Herstedvester er stadig ikke etableret. Ulla skriver til skoven og
rykker – også for udbedring af de våde huller på ridestierne.
Meddelelser fra ridecenteret: Camilla Q. vil blive udnævnt som souschef.
Vi har skrevet lånekontrakt på en hest, hvis ejer har fået piskesmæld. Hun disponerer over
hesten i weekenden, vi kan benytte den de øvrige dage. 2 helt nye sadler er stjålet fra
sadelrummet – pris 24.000 kr. Politiet er kontaktet.
Der afholdes ridelejr i de to første uger af sommerferien og voksen-ridelejr i den første
weekend.
Gunner Larsen forhandler ikke længere Spillers, så vi har skiftet til deres nye foder,
Saracen.
Det vurderes, at det i fremtiden bliver umuligt at skaffe spåner, så vi er i gang med at skifte
til biohamp som strøelse. Alle rideskoleheste står på hamp plus et par privatheste. Resten
kommer på successivt.
Ridehusbunden i det gamle ridehus skal skiftes; vi sender en ansøgning til
driftsforvaltningen.
Der er sået rajgræs i folden i håb om, at det kan hjælpe til lidt mere tørre folde.
Albertslund Kommune planlægger at opføre en ny daginstitution i Herstedvester – på
vores fold! Vi er ikke blevet orienteret. Byggeriet vil opsluge den fold, der ligger langs
Herstedvestervej og benyttes af privathestene. Høringssvar skal afleveres senest 20. maj.
Vi skriver og protesterer. Hvis institutionen besluttes, må kommunen anvise fold
andetsteds.

Brugerundersøgelse: Kun for rideskolen – spørgeskemaet skal være enkelt med 3
svarmuligheder (smileys). Rytterne svarer anonymt, men navnet registreres, så svarerne
kan deltage i lodtrækning om præmier.
HVERT BRUGERRÅDSMEDLEM SENDER INDEN PÅSKE 3-5 FORSLAG TIL SKEMASPØRGSMÅL TIL ULLA
Synlighed: Carina foreslår plakat med billeder af brugerrådet. Det vender vi tilbage til.
Arrangementer: Der har været rigtig mange stævner her i første kvartal. Springudvalget
har ansøgt om to stævner – før og efter sommerferien – men har ikke fået nogen datoer.
Brugerrådet afholder rideskolestævne den 13. juni. Mie nævnte, at det er kedeligt, at der
er så få tilskuere til anden halvdel af rideskolestævnerne. Når småbørnsholdene er
færdige og forlader stedet med deres familier, bliver der meget tomt. Bente foreslog
kvadrilleridning som et middel til at holde på folk. Charlotte præsenterer ideen for
underviserne/rytterne. Ulla laver oplæg til stævnet og holder møde med Camilla og Karina.
Henvendelse om lån af ridehus: Islandshesteklubben Hrimnir har ansøgt om lån af
ridehus 3 timer om ugen. Da det er en lokal, tilskudsberettiget klub, er vi enige om at se
positivt på ansøgningen. Ridehusene er til hverdag fuldt booket med undervisning; eneste
mulighed er det lille ridehus søndag formiddag. Vi siger ja til ansøgningen, men stiller en
række krav, bl.a.: Rytterne skal melde sig ind i Albertslund Rideklub, der skal betales for et
ridehuskort, der kun kan benyttes søndag formiddag, ridehuset skal være åbent for andre.
Sussi meddeler Hrimnir de nærmere betingelser.
Næste møde: Tirsdag den 19. maj kl. 17.30.

