
Referat af brugerrådsmøde 25. august 2011 
Til stede: Anette, Lasse, Ulla, Mie, Emma, Bente, Charlotte,  Alexandra, Sussi, Toni 
(referent). 
Afbud fra Kitt, Emma og Amanda. 
 
1) Orienteringsridt: Besluttede at afholde løbet den 16. oktober 2011 baseret på det 
udkast som Sussi har udarbejdet. Toni står for at arrangere løbet samt indkalde de 
nødvendige hjælpere. 
Det bliver for øvet og privatryttere. Ridelærerne skal vurdere hvem der er egnet. 
Charlotte vil indkøbe gule rosetter. 
 
2) Godkendelse af referat fra forrige møde.  
Godkendt 
 
3) Dagsorden godkendt 
 
4) Meddelelser fra formanden 
Ulla meddelte at der var kommet en anonym seddel i postkassen omkring en 
brugerundersøgelse igen - men vi kan ikke spørger indtil hvad der helt menes/ønskes. Vi 
gør ikke mere. 
 
5) Ridecenteret 
Hestene har været på ferie - 2 kom hjem før tid pga. mug og byld 
Fået 2 nye heste men den ene sendes retur. Egner sig ikke til rideskole.  
Ingen syge heste - dog har Ruth igen hoste. Den får en sidste chance efter aftale med 
dyrlæge. 
Centeret har fået sten til gårdspladsen - men vi må afvente at der bliver penge til at ligge 
dem på. 
De store regnskyld i sommerens løb har medført at laden blev oversvømmet hele 3 gange. 
Desværre har det betydet at høet er blevet ødelagt og det er p.t. ingen hø at få. Charlotte 
har indberettet skaderne til kommunen og håber på en forsikringsdækning. 
Ridelejren gik godt - alle hyggede og begynderne blev rykket positivt. 
Økonomi: Charlotte skal have møde med økonomifunktionen for at følge op på 
opkrævningerne. Det blev nævnt at man nu modtager regningerne via e-boks eller 
bruger.dk (charlotte vil lige undersøge dette). 
 
6) Rideklubben 
Tenna er udtrådt af bestyrelsen og suppleant Lea er indtrådt. Lasse og Lea er Vestegns 
repræsentanter. 
Klubben har ikke fået medlemstilskud - hvilket Lasse vil følge op på. 
Der vil blive afholdt medlemsmøde den 8/9 kl. 18.00. Første del drejer sig om at Tom 
Guldager bliver ekstra springtræner på ARK og der er kun onsdage og fredage til spring. 
Samtidig kræver Tom forudbetaling som klubben ikke ønsker at hæfte for. Derfor afholdes 
mødet for at få tilslutning af de ryttere der ønsker at bruge denne træner. 
Spring - klubmesterskab afholdes week-enden 26/27. november 2011. 
Julefest i slutningen af januar 2012 hvor der også vil være uddeling af præmier for året 
2011.  
 



Kværke: 
Der er konstateret kværke på Glostrup og Brøndby By - håndteringen vil blive taget op i 
distriktet. 
Vi blev orienteret om 2 sager fra klubben.  
Den ene omkring rideundervising (lukket sagen) samt en karantænesag. Klubben har givet 
et medlem 2 mdr, karantæne mod at stille til stævne i klubbens navn. Medlemmet ignorer 
dette forbud. Medlemmets opførelse overfor bestyrelsen vil blive påtalt. Charlotte/Lasse 
udformer skriftlig advarsel, der vil blive udleveret på møde med pågældende. Såfremt at 
denne udebliver fra møde skal det fremsendes anbefalet. Sagsforløb skal dokumenteres.   
 
 
Eventuelt: 
Cykelstativer kommer når der kan findes nogle af materialegården. 
Kommunen har lavet foldarealet i Herstedvester. 
Vaskemaskine til dækkener etc. er nu tilsluttet. 
Charlotte vil rykke for lys på udendørsbanen - som var lovet strøm i forbindelse med 
etablering af vaskemaskinen. 
 
Arrangementer: 
Julearrangement for begynderholdene - Karina/Mie koordinere og vender tilbage snarest 
muligt. 
 
Jagt 2. oktober – afholdes af Sportsrideklubben (arr. Sheila)  
Næste møde: 26. oktober kl. 18.00. (vi rotere dagene så det ikke altid er en torsdag) 

 

Der vil blive indkaldt til orienteringsridt møde inden. (Toni) 


