
Referat af brugerrådsmødet 2/2-2016 

 

Deltagelse fra – Tanja, Natalia, Lasse, Annelise, Charlotte og Ulla 

 

ARC – Der bliver set på foldene. Der er arbejdsweekend 16+17/4.Charlotte bestiller kæder til staldene, så 
der ikke hænger træktorve i alle regnbuens farver i staldene. Der er generelt en rigtig god stemning og folk 
er gode til at tage initiativer til dvs. Arrangementer., foredrag med mad, dressurkursus og fastelavn 
mv.Martine kommer tilbage til Torben og måske kommer flere heste af sted. Der bliver tilbudt parter på 
skolehestene og ridelejr i stedet for udlejning fremover. 2 elever er på skole og 2 er på skiferie, så 
personalet er meget presset pt. Weekender med forskelligt personale kører godt og foldordningen hvor 
man skiftes til at lukke ind fungerer godt. Der bliver byttet rundt så en del af ridekoleholdene vil være i det 
gamle ridehus. Pt er staldene fyldt op, så der er venteliste. Tanja vil gerne reklamere for rideskolen, hun 
laver oplæg til dette. Ponyklubben er pt. I bero. Høstfesten var sidste år en kæmpe succes, denne skal 
gentages i år og det bliver søndag 14/8 og evt. Uddeling af flyers lørdag 13/8. 

 

Høstfest – hvad skal der ske ???? kom med forslag – line Dance, agility, boder – hvad synes i ? 

 

Stor ros til fællesspisning om onsdagen. 

 

Ulla forespørger bestyrelsen – hvad er planen med klubkassen ? Kunne man forestille sig at klubben 
fremadrettet måske betaler et arrangement med Rasmus Bagger eller lign, så også folk på SU eller andre 
har mulighed for at deltage, så man føler at kontigentet giver noget igen. 

 

Natalia laver oplæg tll påskefrokost efter arbejdsdagen lørdag 16/4, klubben dækker udgift til mad og 
drikke. 

 

Vi havde besøg af skoven. Det blev aftalt at skoven sørger for sten eller træklods før og efter tunnellen ved 
stensøen. Skoven sørger for beskæring eller fældning af det store træ der kommer efter tunnellen, så 
ryttere ikke skal ind mellem træer eller lign, samtidig lappes hullet. Skoven sørger for at beskære træer 
langs Hejremosevej. Jesper har lovet at disse ting sker inden efteråret 2016.  

Der er generelforsamling i klubben 10/3. Annelise stopper i brugerrådet.  Hvad med jer andre , er I friske et 
år mere ? 

Næste møde tirsdag 29/3 kl. 18 


