
Referat af brugerrådsmøde 31. august 2010 
 
Til stede: Charlotte, Lasse, Emma (til kl. 19.00), Mie, Anette, Bente, Karina, Kitt, Toni, Amanda 
(fra kl. 18.30), Sussi (referent). 
 
Afbud fra: Ulla og Carina. Klaus udtræder af brugerrådet, da hans datter er stoppet på rideskolen. 
 
Dagsorden og referat fra sidste møde godkendt. 
 
Meddelelser fra ridecenteret 
2 skoleheste er sendt retur, og 2 andre testes i øjeblikket. Det er meget svært at finde egnede heste. 
Vi har p.t. 20 skoleheste. 
Camilla Q. har sagt op og starter nyt job 1. september. Undervisningen er nu fordelt sådan, at 
Mie/Surprise underviser mandag aften (er ansat 25 timer om ugen inklusive undervisning), Michelle 
onsdag og lørdag (med Mie J. som hjælper), Charlotte fredag, den nye elev (Line er udlært) har 3 
begynderhold, og Mathilde har springningen torsdag. 
Holdene er fyldt godt op, men mange skilsmissebørn, der bor på skift hos forældrene, betyder 
mange afbud. Der er kommet 2 nye handicapryttere til enetime om fredagen. 
Den nye udendørsbane er super god. 
I forbindelse med sommerens voldsomme regnskyl blev laden oversvømmet, da vandet trængte 
gennem fundamentet. Den nye høhøst til en værdi af 100.000 kr. er ødelagt. Skadesanmeldelse er 
skrevet. 
Charlotte og Jeanette fra ARK’s bestyrelse havde en stand ved Foreningernes Dag 21. august, men 
havde fået en dårlig placering, så der kom ikke mange besøgende. 
 
Økonomi 
Det ser pænt ud, men der skal fortsat findes besparelser. Fremover uddeles 1 pakke spåner pr. boks i 
ulige uger og 2 pakker i lige uger (mod tidligere 2 pakker om ugen). I forhold til 1. januar 2010 
bruges nu ca. 60 færre arbejdstimer om ugen. 
Charlotte skal have et møde med chefen for kulturforvaltningen om blandt andet situationen, efter at 
Camilla er stoppet som souschef. Der er ansættelsesstop i Albertslund Kommune. 
 
Meddelelser fra rideklubben 
Lasse holder møde med privatunderviserne på mandag for at få koordineret undervisningstiderne. 
Der er medlemsmøde 23. september; her skal bl.a. drøftes indkøb af vaskemasine til dækkener. 
Den planlagte ridelejr i sommeren blev desværre ikke til noget, da Lasse blev syg. 
Der mangler en webmaster til klubbens hjemmeside. Toni er villig til at træde til. 
Anne Maagaard har skrevet til brugerrådet og klubben om en episode tilbage ved et springstævne i 
december måned. Her blev hun overfaldet verbalt og truet af en familie med hest på ridecenteret. 
Situationen blev overvåget og er bekræftet af flere. Det viser sig, at denne familie har optrådt på 
samme måde i andre klubber. Lasse er for kort tid siden blevet informeret af en anden klub om en 
lignende episode. Lasse vil kontakte familien og fortælle, at brugerrådet er orienteret om sagen, og 
at eventuelle gentagelser ikke vil blive tolereret. 
 
Brugerundersøgelsen 
Der er kommet 17 besvarelser ud af ca. 45 mulige (nogle pensionærer er flyttet i perioden, andre har 
været på sommerferie). 
Flere af de ønsker/klagepunkter, der går igen i besvarelserne, er allerede imødekommet. 



Et klagepunkt, der går igen, er manglende rengøring på toiletterne. Toiletterne rengøres 
regelmæssigt, men svines desværre hurtigt til igen af brugerne. Afløbet stopper ofte til, selv om et 
vvs-firma renser systemet flere gange om måneden. Ved forstoppelse stiger vand op af afløbet og 
oversvømmer gulvet. Systemet er tilsyneladende konstrueret forkert. 
Sussi skriver til ejendomsservice om sagen på vegne af brugerrådet i håb om, at de vil gøre noget 
ved det. 
Der skal gives en tilbagemelding på brugerundersøgelsen på næste medlemsmøde. 
 
Vedtægter for brugerrådet 
Vi vil gerne have vores vedtægter revideret – blandt andet så vores opgaver stemmer mere overens 
med virkeligheden. Sussi skriver til forvaltningen. 
  
Arrangementer 
Striglekonkurrencen (med efterfølgende lege) før sommerferien var en stor succes. Vi påtænker at 
afholde dette arrangement hvert år ved sæsonens afslutning. 
Arbejdsweekend 3. oktober 
Orienteringsridt 17. oktober (arrangeres af Sussi; Karina og Mie tager mod tilmeldinger fra 
privatryttere) 
(Obs: Efter mødet: Flyttes evt. til foråret; erstattes af mini-orienteringsridt slut 
september/begyndelse af oktober) 
Rideskolestævne i november (planlægges af Bente, Anette og Kitt) 
Rideskolearrangement med bedsteforældre 4. december (arrangeres af Michelle) 
 
Skovmøde 
Skov- og Naturstyrelsen havde inviteret til åbent brugermøde 24. august. Sussi og en del ryttere fra 
andre klubber i området deltog og klagede over de dårlige ridestier. Skovdistriktet var enige i, at 
stierne var dårlige mange steder, men forklarede, at de ikke havde ressourcer til forbedringer. 
Vejdirektoratet skal kompensere for de arealer i skoven, der er inddraget til motorvejsbyggeriet. De 
kommer til at ligge ved Margretelund (temmelig langt fra os). 
Skovdistriktet har ved tidligere lejligheder tilbudt at bygge spring i skoven, hvis bare de får leveret 
nogle tegninger. Bente vil gerne tegne nogle spring og kontakter skovdistriktet. 
 
Eventuelt 
Når vinduer og alle porte står åbne, opstår der vældig træk i stald 8. Rytterne skal opfordres til at 
benytte porten i midten. 
 
Nogle ryttere spiller høj musik i stalde og ridehuse og forlader så stedet og lader radioerne stå og 
larme (ofte dårligt indstillet med skrattende musik). Bente vil tage emnet op på hesteejermøde. 
 
Flere ryttere og forældre ønsker at få hest udleveret tidligere i forhold til deres time, så der er tid til 
at strigle. Charlotte undersøger, om det kan lade sig gøre. 
 
Drøftes til næste møde 
Trivselspolitik 
Synliggørelse af brugerrådet 
Mailliste/Kvartalsbrev 
 
Dato for næste møde 
Onsdag den 6. oktober kl. 18.00. 


