
Referat af brugerrådsmøde 24. september 2009 
 
Til stede: Ulla, Bente, Mie, Toni, Camilla Quast, Charlotte, Carina, Amanda, Karina, Lasse, Anne, 
Sussi (referent). 
Afbud: Amaja. 
 
Referat fra sidste møde samt dagsorden godkendt. 
 
Meddelelser fra formanden: Ridestien fra ARC til Herstedvester-foldene er endelig etableret. 
Stien fører rytterne væk fra det grimme sving på Gl. Landevej, men slutter før rundkørslen. Det 
sidste stykke kan rides på cykelstien langs Galgebakken. 
 
Kommunalbestyrelsen har vedtaget at opføre en daginstitution ved Bavnegård, så den ene fold ved 
Herstedvester (privatfolden) forsvinder. Kommunen har meddelt os, at vi ikke får noget areal som 
erstatning. Det område ved Herstedvester-senderen, som vi tidligere har kigget på, viser sig at 
henligge som mose en stor del af året, og det er ikke sandsynligt, at vi får tilladelse til en fold ved 
Hundesøen. Charlotte vil på ledermøde i morgen forhøre sig om andre muligheder tæt på ARC. 
 
Meddelelser fra ridecenteret: Vi har haft 5 heste på prøve til rideskolen. De 3 skal retur, 2 nye 
kommer på prøve. Ventelisten er tømt. Der er ikke oprettet specialhold (skovturs- og kvadrillehold 
m.m.). Der er mange begynderhold, 4-5 stykker er helt grønne. 
 
Meddelelser fra rideklubben: ARK har vundet 6.000 kr. i kommunens ikkeryger-kampagne 
grundet et kreativt spring med ikkeryger-symboler. Til den kommende store jubilæumsdag har 
klubben søgt om støtte, og kommunen har bevilget 5.000 kr. 
 
Til sidste springstævne havde vi besøg af en familie fra Vallensbæk, der opførte sig groft og truende 
over for personalet, så politiet måtte tilkaldes. Dansk Rideforbund er efterfølgende blevet 
informeret om sagen. 
 
Der er kommet 2 klager over en af dem, der underviser privatrytterne. Klagerne mener, at 
undervisningen er hårdhændet, og at der benyttes hårde piskeslag. Ulla vil tale med underviseren og 
foreholde ham, at brugerrådets politik om hestevelfærd skal følges, og at vi ikke vil tolerere 
mishandling af heste eller brug af grove metoder. 
 
Tenna er trådt ud af bestyrelsen, der herefter er blevet omstruktureret. 
 
Brugerundersøgelse: Vedtagelsen af undervisning i opsadling og teori 1 gang om måneden på 
begynderholdene frem til jul er blevet mødt med vrede fra enkelte forældre, der kun vil betale for 
rideundervisning. Der er dog også nogle, der synes, det er en god idé. 
 
Camilla har holdt passermøde, hvor der kom skuffende få. Der er p.t. 7 passere til 25 heste. 
 
Arrangementer dette halvår: 
Der er stort hesteshow og fest 3. oktober, orienteringsridt 11. oktober, og både spring- og 
dressurudvalg holder stævner. 
 
Vi vil arrangere en jule-striglekonkurrence (dato følger). 



Vi afholder rideskolestævne LØRDAG DEN 6. FEBRUAR 2010. 
 
Økonomi: 70 % af budgettet er brugt indtil nu. Ser fornuftigt ud. 
 
Eventuelt: Der er indhentet tilbud på staldskabe fra Jepsen & Viffeldt: 1.345 kr. pr. stk., i alt ca. 
80.000 kr. Det undersøges, om vi har råd til denne investering. 
 
Beplantning med f.eks. pil kunne måske afhjælpe vores våde folde. Charlotte undersøger, hvad 
nogle store træer koster. 
 
Næste møde: Tirsdag den 10. november 2009 kl. 18.00. 
 


