Referat af brugerrådsmøde 10. november 2009
Til stede: Charlotte, Camilla, Bente, Karina, Anne, Amaja, Ulla, Amanda, Mie, Carina, Lasse, Sussi
(referent).
Afbud fra Toni.
Referat fra sidste møde godkendt.

KLAGE OVER UNDERVISER
Til mødets første punkt var inviteret den underviser, som to ryttere har beskyldt for at anvende
hårdhændede metoder og piskeslag. Underviseren redegjorde for sin baggrund og fortalte om sine
undervisningsmetoder, sin holdning til heste og sine resultater. Han afviste klagerne og mente, at
påstandene var løgnagtige.
Vi foreholdt ham, at brugerrådets hestevelfærdspolitik skulle overholdes, og at vi ikke vil tolerere
mishandling.
Senere på mødet drøftede vi, hvordan vi skulle forholde os. Vi har ikke nogen beviser for
mishandling. Følgelig lukker vi sagen. Ulla og Lasse skriver et svar til begge klagere.
Det blev besluttet at lave en pjece til privatunderviserne, hvor vi fortæller om vores politik for
hestevelfærd, giver retningslinjer for undervisningen og orienterer om forholdene på ARC.
Sussi udarbejder oplæg til næste møde.

MEDDELELSER FRA FORMANDEN
En pensionær har skrevet til brugerrådet og bedt om at få en hingst opstaldet.
Efter at der gennem mange år var sagt nej til opstaldning af hingste, gav brugerrådet i april måned
tilladelse til opstaldning af 1 hingst. Tilladelsen blev ikke givet som en generel tilladelse til
opstaldning af hingste, men var et forsøg. Den opstaldede hingst er nu flyttet fra ARC. Erfaringerne
har vist Charlotte og personalet, at problemerne var større end forventet, og at vi ikke kan rumme en
hingst på ridecenteret. Årsagerne er flere: Vi har ikke tilstrækkelige foldmuligheder, og faren ved en
evt. løs hingst er for store.
Det blev derfor besluttet, at vi p.t. siger nej til opstaldning af hingste. Afslaget er af principiel
karakter og har intet med den aktuelle ansøgning at gøre. Ulla skriver et svar til ansøgeren.

MEDDELELSER FRA RIDECENTERET
Der er indkøbt staldskabe til Sladregangen.
Træer på folden: Uffe Bruun, skov- og landskabsingeniør, leder af Vestskovens Naturskole, udtaler,
at det ikke vil hjælpe. Hvis man skal forbedre foldene mærkbart, bør der graves 1 meter af og
lægges sten og grus på!
Vi har nogle skoleheste på prøve; en er sendt retur, en anden har vi beholdt. Frederik har været
forfangen, Harry har stået længe og er stadig halt. Det kniber med at få nogen til at ride på Valentin.
De fleste rideskolehold er fyldt op.
Den lille udendørsbane bag laden er gravet op og udvidet til 20 x 60 meter. Til foråret må vi lægge
materialer på af de midler, vi har, så vi får en brugbar bane.

ØKONOMI
Regnskabet ser fint ud for 2009 – men det bliver svært i 2010 og 2011. Albertslund Kommune skal
spare. Alle institutioner i kommunen skal spare 2 % på lønsummen. Det har medført fyringer inden
for mange områder. Det undgår vi hos os, men der skal findes besparelser svarende til ca. 20
mandetimer om ugen, og vores budget bliver ikke fremskrevet. Charlotte drøfter med økonomifolkene på Stadion, hvordan besparelserne skal udmønte sig. Alle sommeraktiviteter for
kommunens børn er sparet væk – altså også vores ridelejr.
Charlotte forlod mødet efter dette punkt og var heller ikke med ved anden del af første punkt.

MEDDELELSER FRA RIDEKLUBBEN
Vores 30-års jubilæumsfest fik et efterspil på Hestenettet, hvor en af vores pensionærer kritiserede
Michael Søgaards ridning og gjorde det i rideklubbens navn. Klubben tildelte pensionæren 14 dages
karantæne, sådan som det er muligt ifølge vedtægterne, men da ARC er et offentligt sted, kunne
man ikke nægte pensionæren adgang til stedet. Dansk Rideforbund er inddraget i sagen. En
repræsentant for Distrikt 1 deltager i næste bestyrelsesmøde.
Torsdagsspringstævnerne, der var planlagt til at holdes 4-6 gange i vinter, er blevet aflyst, da et
rideskolespringhold er blevet erstattet af et begynderhold. Når rideskolen først sluttet kl. 19, bliver
det for sent at gå i gang med at bygge bane. Aflysningen er ærgerlig, også fordi det var en aktivitet,
der blandede rideskole- og privatryttere.
En mulighed var måske at lægge torsdagsstævnerne på den første torsdag i måneden, hvor der er
teoriundervisning på rideholdet. Det skal også passes ind med hesteejermøderne.
Der er kommet 2 nye springundervisere: Anne om torsdagen og René om fredagen. Begge dage fra
kl.18.00. Om fredagen er det nye ridehus ledigt fra dette tidspunkt.

ARRANGEMENTER
Der er ikke fastsat dato for striglekonkurrencen i december. Måske kan den kombineres med Luciaoptog? Aktivitetsudvalget spørges.
Der er rideskolestævne lørdag den 6. februar, denne gang med holdklasser.
ARK afholder dressurstævne den 28. og 29. november, springstævne den 5. og 6. december og
distriktsmesteskab i dressur og spring den 19. og 20. december.

BREV FRA FORÆLDRE
Amajas forældre har skrevet et brev til brugerrådet. Det omhandler opstaldning af hingst, mobning,
kulturen på ridecenteret, personalet og brugerrådet.
Charlotte, Camilla, Lasse, Ulla og Sussi har afholdt møde med Rikke og Ivan, hvor de forskellige
aspekter i brevet blev drøftet.
For at imødekomme kritikken besluttes følgende:
· Charlotte og personalet drøfter de daglige forhold.
· Rideklubben arrangerer (sammen med aktivitetsudvalget?) filmaftener eller lignende (måske
specielt for de unge).
· Brugerrådet foranstalter en brugerundersøgelse. Amaja laver oplæg til denne til næste møde;
resten af brugerrådet kommer med input.

EVENTUELT
Nogle af pensionærerne er ikke tilfredse med foderet. På hesteejermødet i sidste uge skulle vores
foderleverandør have deltaget, men han blev syg. På mødet udtalte flere, at de er glade for
ridecenteret og forholdene.

NÆSTE MØDE
Tirsdag den 5. januar kl. 18.00.

