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Vedr. : Referat af brugerrådsmøde for Vallensbæk Ridecenter  

Tid  : Tirsdag den 15. december 2020 kl. 17-18  
Sted : Mødet blev afholdt over Teams 
 

Deltagere:  Katja Lindblad, Morten Schou Jørgensen, Jette Bonne, Ingelise Sørensen, Mathilde 
Frederiksen, Per Springborg (referent). 

Afbud:  Gerda Nicolaisen. 

Dagsorden 

Dagsorden  

1. Siden sidst – vi tager en runde, hvor vi lige informerer om, hvad der sker i baglandet 
2. Processen med at forme Rideakademi – Der er sendt mail ud til alle brugere – Hvad gør vi 

fremadrettet? 
3. Valg til Brugerrådet. Pladserne(junior og senior) fra rideskolen er pt. vakante. Kan de vælges digitalt 

eller udskyder vi til foråret? 

 

 

1. Siden sidst – vi tager en runde, hvor vi lige informerer om, hvad der sker i baglandet 
Ingelise Sørensen blev budt velkommen som nyt medlem i Brugerrådet. Ingelise repræsenterer 
opstalderne.  
Ingelise fortalte at nu var stald 5 færdig efterombygning og at opstalderne var ved at falde til. 
Jette Bonne fra Rideklubben fortalte at det nye hold i bestyrelsen er ved at finde sine ben. SIV har 
holdt et stævne i slutningen af november, hvor Britha sammen med Rideakademiet havde en 
udarbejdet en Corona-drejebog. Endvidere fortalte Jette om, hvem der sidder i SIVs bestyrelse. 
Jette efterlyste et udkast til en kontrakt mellem SIV og Rideakademiet fra Kommunen. 
Per orienterede om at der den 5. december havde været en virtuel indvielse af Rideakademeiet og 
de ombyggede stalde. Borgmesteren var til stede og klippede ’snoren’. Pga. restriktioner var det 
ikke muligt at invitere alle, men der er lavet en lille film, som viser indvielsen. Brugerrådet udtrykte 
ønske om en ordentlig indvielse, når vi kan det. 
Der var endelig en snak om, hvordan vedligeholdelsesplanen for Rideakademiets bygninger og 
udendørs arealer bliver prioriteret.  
 

2. Processen med at forme Rideakademi – Der er sendt mail ud til alle brugere – Hvad gør vi 
fremadrettet? 

Den oprindelige plan med at samle alle interessenter til en workshop har ikke kunnet lade sig gøre 
pga. af Corona. Derfor har Katja sendt en mail til alle brugere, der har kontakt med Rideakademiet. 
Der er kommet en del forslag tilbage og Katja vil gemme dem til, når vi begynder at arbejde med 
emnet.  
 

http://ridecentret.vallensbaek.dk/
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3. Valg til Brugerrådet. Pladserne(junior og senior) fra rideskolen er pt. vakante. Kan de 
vælges digitalt eller udskyder vi til foråret? 

Både pladserne som junior og senior repræsentant er blevet vakante. Men da der i forbindelse 
med Corona-restriktionerne ikke har været mulighed for at samles, er der ikke blevet valgt nye 
repræsentanter for rideskolen (junior og senior). 
Brugerrådet diskuterede forskellige muligheder og der var forslag om skriftlig/digitalt valg. Der var 
diskussion om, hvordan vi kommer videre. Vi undersøger om der er ’systemer’, som kan håndtere 
et digitalt valg. 
        

4. Eventuelt 
Næste møde blev aftalt til den 9. marts kl. 16 – 18. Og 2. møde i 2021 bliver den 2. juni kl.  17-19. 

Brugerrådet havde noteret sig at Rideakademiets hjemmeside er blevet opdateret. Der var et ønske 

omkring manglende mail adresser, tlf. nr. og billeder. Per lovede at se på ønsket og se hvad der 

kan gøres. 
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