
Referat af brugerrådsmøde den 6. oktober kl. 18-20 
 
Til stede: Emma, Ulla, Carina, Amanda, Anette (til 19.30), Toni, Kitt, Charlotte, Lasse, Bente, Mie 
(fra 18.30) og Sussi (referent). 
Karina er udtrådt af brugerrådet pga. sygdom i famlien. 
 
Referat af sidste møde godkendt. 
 
Meddelelser fra formanden: Ulla medbragte et brev fra Sara Kock, der takkede for godt 
samarbejde og roste brugerrådet. 
Kulturforvaltningen har ikke svaret på vores henvendelse vedrørende vedtægtsændringer. 
Brugerundersøgelsen for pensionærer: Skemaet blev uddelt på et tidspunkt, hvor der var mange 
fraflytninger, hvilket var medvirkende til en lav svarprocent. Blandt besvarelserne var dog mange 
konkrete ønsker, flere af dem er imødekommet. Der er kommet mange nye pensionærer, så vi vil 
gentage brugerundersøgelsen i løbet af vinteren. Skemaet drøftes på næste møde. 
 
Meddelelser fra ridecenteret: Kommunen har endelig besluttet at renovere afløbet fra toiletterne, 
hvor faldet er forkert. Det betyder, at gårdspladsen skal graves op. Der opstilles en toiletvogn, mens 
arbejdet foregår. 
Rigtig mange mødte op til arbejdsdagen 3. oktober, også mange fra rideskolen, og der blev løst 
mange opgaver. 
Staldene er pr. 1. november helt fyldt op, så vi har 55 privatheste, heraf kun 13 hopper. Der er kun 
plads til vallakkerne på springbanen (bruges som fold til vinter). I første omgang bliver hopperne i 
deres vinterfold, der er meget bedre end vallakfolden. 
Når kommunen i næste uge har færdigbehandlet næste års budget, får vi svar på, om vi får bevilget 
penge til en ny bund i det nye ridehus (pris ca. 140.000 kr.). 
Der er et par nye skoleheste på prøve. Ridelærerne gør et rigtig godt stykke arbejde og leverer 
supergod undervisning. 
 
Meddelelser fra rideklubben: Der er planlagt en række aktiviteter i de næste måneder. I morgen er 
der internt springstævne med mange starter. 
 
Mini-orienteringsridtet 26. september: Der var stor tilslutning, næsten alle heste var udlejet til 2 
runder – det skyldes blandt andet en engageret indsats fra ridelærerne. Når vi gentager 
arrangementet, skal ruten forlænges, så den går ned til broen og retur. Mie laver spørgsmål næste 
gang. Det ville være fint med en samlende aktivitet, mens ridtet finder sted, spørgsmålet er hvilken? 
 
Spring i skoven: Bente har tegnet en række forslag til faste forhindringer i skoven. Springene er i 
højden 45 til 80 cm og er rigtig flotte. Bente har også fremsat forslag til placeringer, både i 
brandbæltet (ved Herstedhøje), hvor der tidligere var forhindringer, og også andre steder, så man i 
givet fald kan tage en hel ”springtur” rundt i Vestskoven. Jesper Brodersen fra Skovstyrelsen har 
lovet at vende tilbage om sagen inden længe. 
 
Arrangementer 
7. oktober: Internt springstævne. 
7. november: Internt dressurstævne. 
27. november: Julefrokost. 
20./21. november: Udvidet springstævne. 



4. december: Julehygge på rideskolen (for lørdagsholdene). 
 
Det planlagte rideskolestævne i november udskydes til senere, da skolerytterne får mulighed for at 
starte til dressurstævnet den 7. november. Bente, Anette og Kitt vender tilbage med forslag til 
propositioner og dato. 
 
Foldere: Toni har lavet en flot folder til pensionærerne med tekst og gode billeder. Den skal 
uddeles til alle pensionærer. 
Teksten til folder for undervisere ligger klar, og Toni går videre med den. 
Der blev for år tilbage lavet en folder for rideskolen. Charlotte prøver at finde den. 
 
Trivselspolitik: Carina har udsendt et fint oplæg til trivselspolitik. Carina retter teksten til. Der er 
plads til trivselspolitikken i folderen til pensionærer, og så skal den lamineres og hænges op.  
 
Synliggørelse af brugerrådet: Mange på ridecenteret er uvidende om, hvad brugerrådet laver, og 
hvem vi er. Derfor lægges følgende ind på ARK’s hjemmeside: Tekst om brugerrådets opgaver, 
årsberetning fra brugerrådet og adressen på en fællesmail. Desuden billeder af alle medlemmer. 
Oplysninger og billeder sættes også op i ridehuset. 
Samme øvelse laves med rideklubbens bestyrelse og personalet. Toni koordinerer. 
 
Mailliste/kvartalsbrev: Charlotte og Carina vender tilbage om dette. 
 
Næste møde: 12. januar 2011 kl. 18.00. 
 
 


