VALLENSBÆK KOMMUNE
Brugerråd for Vallensbæk Ridecenter

Vedr. : Referat af brugerrådsmøde for Vallensbæk Ridecenter
Tid
Sted

: Tirsdag den 9. juni 2020 kl. 16--17.30
: Cafeen, Ridecenteret

Deltagere: Katja Lindblad, Morten Schou Jørgensen, Gerda Nicolaisen, Nataline Frydendahl, Britha
Skov Jensen, Jette Bonne, Mathilde Frederiksen, Tina Aalund (Projektenheden), Per Springborg
(referent).
Afbud: Sophie Windfeldt
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Referat fra sidste møde
3. Ny hestelov - projekt v/Vallensbæk Kommune
4. Evt.

1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden blev godkendt.

2. Referat fra sidste møde
Referatet var udsendt samme dag og derfor blev det aftalt at evt. ændringer skulle sendes til Per.

3. Ny Hestelov – projekt v/Vallensbæk Kommune
Tina Aalund fra Projektenheden præsenterede sig og gennemgik sin disposition for sit indlæg.
Herefter gennemgik Tina tegningerne for stald 3, 4 og 5 og fortalte hvem der havde vundet
udbuddet. Det er Fremtidens Staldinventar, http://fremtiden-as.dk/DK.aspx , som skal stå for
ombygningen.
Brugerrådet blev inddelt i et par arbejdsgrupper, som skulle komme med ønsker og evt. ændringer
til de udleverede tegninger.
Ved opsamlingen fremkom følgende:
 Ønske om at kunne åbne vinduerne i begge ender af stald 3 og 4.
 Sadelknægte på væggene i stald 3.
 Striglepladser i stald 3 som i stald 4.
 Et stort sadelrum hvor rytterstue og de to eksisterende sadelrum lægges sammen.
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 Vinduer i bokse i stald 4, hvor det kan lade sig gøre.
 Større boks til små ponyer(løsdrift) stald 4.
 Fliser langs stald 5 på udvendig side.
 Træerne fældes ved stald 5.
 Rense taget i stald 5.
 Niveauneutralt – handicapvenligt.
 Mere opbevaring til dem der er på stedet.
 Vedligeholdelsesfrit materiale.
 Evt. sløjfe to bokse i stald 6 til opbevaring.
 Bedre at bruge stald 6.
Tina sluttede med at fremlægge tidsplanen for ombygningen. Der satses på at stald 3 og 4 bygges
om i august og stald 5 i september.
Katja mindede om vi skal huske at sende information ud til brugerne.
Brugerrådet tilkendegav at det kunne have været rart med lidt mere tid til processen.

4. Eventuelt
Det var det sidste møde inden sommerferien.
Da Britha har solgt sin hest og derfor fra den 1. juli ikke er pensionær mere, udtræder hun af
Brugerrådet. Katja takkede Britha for sin ihærdige indsats i Brugerrådet.
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