Referat af brugerrådsmøde den 19. maj 2009
Til stede: Ulla, Anne (til kl. 19.15), Toni, Mie, Bente, Charlotte (til kl. 18.15), Amanda, Carina,
Amaja, Sussi (referent).
Afbud fra Bjarne.
Meddelelser fra ridecenteret: ARC er på 5. uge uden netværksforbindelse, hvilket selvsagt er et
stort problem. Fejlen stammer åbenbart fra flytningen af Hjørnegården, hvor opkoblingen ikke blev
korrekt flyttet til Gl. Landevej. TDC og Albertslund Kommunes it-afdeling arbejder på sagen.
Brugerrådet og Charlotte har i høringssvar protesteret mod den planlagte opførelse af en
daginstitution i den ene af foldene i Herstedvester. I høringssvaret skriver vi, at vi forventer at få
anvist alternative arealer, hvis byggeriet af daginstitutionen besluttes. Der er nogle arealer omkring
Herstedvester-senderen, der godt kunne bruges, og desuden et græsstykke ved Stensøen, i den
nordlige ende af Hundeskoven. Hvis Herstedvester-folden inddrages, vil vi ansøge om at få disse
arealer i stedet.
Flere pensionærer har udtrykt bekymring over, at springbanen nogle steder er meget dyb, og de er
bange for, at den vil blive permanent ødelagt, hvis vi fortsætter med at bruge springbanen som
vinterfold.
Charlotte fortæller, at springbanen – og den dressurbane, der nu er indhegnet på springbanen –
bliver tromlet regelmæssigt. Hvis der ellers kommer regn (det har det været sparsomt med længe),
mener hun, at banen er god nok. Personalet gør i hvert fald, hvad de kan. Det vil ikke være
miljømæssigt forsvarligt at vande de udendørs baner.
Det er svært at vurdere, om banen tager skade af at blive brugt som vinterfold. Vi kommer nok til at
fortsætte med at inddrage den i en vinterperiode, selv om vores øvrige folde ikke er dårligere end på
andre ridecentre – snarere tværtimod.
Hvis man vil bruge penge på at anlægge en rigtig dressurbane, er det nok bedre at retablere den
gamle dressurbane og så undlade at bruge den som fold.
Brugerrådet burde måske lave en plan for, hvad vi ønsker af forbedringer, i prioriteret rækkefølge.
Meddelelser fra formanden: Brugerrådet deltog i Mogens Hemmingsens afskedsreception og gav
en vingave. Overbibliotekar Niels Dejgaard er konstitueret som kulturchef til ny mand er fundet.
Forstfuldmægtig Jesper Brodersen har sendt skitse over den planlagte sti til Herstedvester; den
skulle være færdig i juni. Jesper har desuden søgt om penge til forbedring af ridestierne – svar
afventes. Skoven har ikke ressourcer til at udbedre plørehullet ved broen under Vestskovvej inden
distancestævnet 31. maj, men vi må gerne selv lægge noget materiale på.
Lån af ridehus: Næstformand Uffe Bruun har svaret, at han synes, vores betingelser er rimelige.
Emnet vil blive taget op på generalforsamling i Hrimnir.
Meddelelser fra rideklubben: Bjarne har desværre også meldt afbud til dette møde, og ingen
andre fra bestyrelsen kunne deltage. Line, der på generalforsamlingen blev valgt som kasserer, er
ikke blevet godkendt af banken, da hun er ansat på ARC – og det må man ikke ifølge klubbens
vedtægter.

Brugerundersøgelse: Der er kommet en del, men meget blandede svar. Der er klager over
toiletterne; det er der allerede taget hånd om. Vi venter med at drage en konklusion, til vi har nogle
flere tilbagemeldinger.
Den 13. juni bliver en dag med mange aktiviteter. Ud over vores rideskolestævne afholdes
springstævne, markedsplads og grillfest om aftenen. Aktiviteterne vil forhåbentlig tiltrække især
lørdagsrytterne, og vi får en sjældent god lejlighed til at komme i kontakt med ryttere og forældre.
Vi vil udnytte denne mulighed ved at lave en stand, hvor vi udskænker gratis kaffe, uddeler
spørgeskemaer og fortæller om brugerrådet.
Rideskolestævnet: Grundet ferie- og helligdage holder rideskolen lukket flere lørdage i træk, så det
er ikke muligt at nå at informere lørdagsrytterne om det planlagte stævne. Derfor bliver der ingen
opvisningsklasser med de små, og der bliver almindelig lørdagsundervisning fra kl. 9 til 11.
Derefter holder vi dressurstævne med individuelle klasser.
Rideskole: Vi kunne godt tænke os til næste møde at drøfte nye tiltag i rideskolen efter
sommerferien: Start-info, fast hest pr. måned, månedlig striglekonkurrence, passerordning,
specialhold (kvadrille, mounted games, stævneforberedelse) m.m. Vi vil gerne have Camilla Quast
med til mødet.
Næste møde: Dato kommer fra Ulla, når hun har talt med Camilla Q.

