
Referat af brugerrådsmøde 28. januar 2009 
 
Til stede: Ulla, Anne, Lis, Sussi (referent). 
Afbud: Toni, Amanda. 
Gitte er udtrådt af ARK’s bestyrelse og brugerrådet. 
 
Referat fra sidste møde samt dagsorden godkendt. 
 
Meddelelser fra formanden: Rideskolestævnet i november var lidt mindre end forventet, 
men ellers vellykket. Den 14. marts afholdes handicap-talentsamling på ARC. 
Handicaprideudvalget har tidligere afholdt deres arrangementer på SIV, men de forlanger 
en høj pris. Prisen hos os er den godkendte for booking, 3.000 kr. Stævnet kunne godt 
blive en fin reklame for ARC. Handicaprideudvalget skal bruge det store ridehus og den 
gamle rytterstue, og køkkenet skal holde åbent. Da det er en lørdag, må rideskolen 
disponere over det gamle ridehus kl. 9 til 13. 
PRE-foreningens showhold vil gerne låne vores ridehus en gang om måneden og til 
gengæld kvittere med nogle opvisninger. Ulla svarer dem, at vores booking-regler skal 
overholdes, altså er prisen 3.000 kr. pr. gang. 
Der er generalforsamling i ARC den 4. marts. På privatryttersiden genopstiller Ulla, Anne 
og Sussi. Lis og Amanda stopper. Vi annoncerer efter flere medlemmer på ARK’s 
hjemmeside. 
 
Meddelelser fra ridecenteret: Vi har 4 nye skoleheste på prøve; de 3 er fine, den sidste 
ryger nok retur. Det kniber stadig med belægningen på voksenholdene. Der er også få 
handicapryttere om fredagen; Charlotte skriver ud til alle bostederne og gentager tilbuddet. 
Nini er stoppet 1. januar; kulturforvaltningens institutioner har fået fælles 
økonomifunktioner på Stadion. Charlotte laver dog stadig selv løn og opkrævninger. 
Foldene holdt længere i denne vinter; de kunne bruges frem til 15. december. Der er lagt 
flis på stien bag om det gamle ridehus. Arbejdet med den nye mødding er i gang. 
Ridehusbunden i det gamle ridehus skal skiftes til sommer. 
Mogens Hemmingsen stopper som kulturchef 1. april. 
 
Stier i Vestskoven: Jesper Brodersen beklager, at stien til Herstedvester ikke blev udført i 
november, som lovet. Når vi kommer hen på foråret, vil Sussi rykke for forbedring af 
plørehullet ved broen og forhøre sig om renovering af gamle/etablering af nye ridestier. 
 
Politikker: Regler for booking og for salg af ridehuskort blev revideret – i begge tilfælde 
blot tilføjelse af priser. 
 
Arrangementer: Rideskolestævne i maj, planlægges på næste brugerrådsmøde. 
 
Brugerrådet fremover: Det er et stort problem, at vi kun har et enkelt medlem som 
repræsentant for rideskolen. Vi har forsøgt med adskillige ”hvervekampagner”, uden 
nogen succes. Mulige årsager: Der er næsten ingen ”store piger” i rideskolen – kun børn, 
og så få voksne. Tidligere tiders indstilling, at man følte sig som del af et team, var lykkelig 
over at være med og villig til at yde uden modydelser, er forsvundet. Af samme årsager 
fungerer passerordningen heller ikke. Der skal nogle ”ryste sammen-ting” til, men 



hvordan? (springudvalgets tiltag med små stævner for alle og fællesspisning bagefter er 
rigtig godt). 
Vi besluttede i iværksætte en brugerundersøgelse/tilfredshedsundersøgelse for om muligt 
at finde nogle svar. 
NB: Brugerrådets medlemmer bedes indsende ideer til og tanker om, hvad 
undersøgelsen skal indeholde, og hvordan den skal gribes an. 
 
Økonomi: Regnskabet for 2008 udviser et plus på 280.000 kr.*). Der er dog nogle 
omstændigheder, der betinger det flotte resultat: Kommunalbestyrelsen bevilgede i marts 
2008 en 1-årig tillægsbevilling på 333.000 kr. begrundet i en analyse, der konkluderede, at 
der manglede tid/lønsum til sociale og pædagogiske opgaver samt til ledelse og 
administration. I 2008 fik ridecenteret folk til rengøring og staldhjælp gennem forskellige 
sociale ordninger, så Charlotte valgte at bruge pengene på andre udgiftsposter. Derudover 
er der kun købt 1 rideskolehest i 2008, og der er udvist stor tilbageholdenhed i forhold til at 
indkøbe nyt. Desuden er momsproblematikken løst; grundet noget regnskabsteknisk har vi 
hidtil betalt for meget i moms. 
Charlotte indstillede til budgettet for 2009, at taksterne for Albertslund-børn skulle stige 
med 30 % for at få indtjeningen på rideskolen til at balancere. Dette afviste politikerne. I 
stedet søges om en tillægsbevilling på 235.000 kr., der behandles i kommunalbestyrelsen 
den 10. februar**).  
*) Gunner Larsen havde glemt en foderregning på 50.000 kr., så overskuddet er reduceret 
til 230.000 kr. 
**) Et flertal i kommunalbestyrelsen sagde ja til tillægsbevillingen. Læs om beslutningen og 
ændringsforslagene på Albertslund Kommunes hjemmeside under 
Kommunalbestyrelsen/referater.  
 
Næste møde: 1. april 2009 kl. 17.30. 


