Vallensbæk Ridecenter og Rideskole – Fremtidig økonomi

Når jeg er på besøg rundt omkring i Danmark og fortæller at jeg
kommer fra Vallensbæk, så bliver jeg ofte mødt med
bemærkningen omkring at det er jer med det flotte Ridecenter og
måske i samme sætning nævner de også Vandskicenteret.
Der er ingen tvivl om at Vallensbæk Ridecenter er et kæmpe aktiv
for Vallensbæk og har været det siden det blev bygget tilbage i
80’erne. Rigtig mange mennesker har berøring med ridecenteret –
enten er de rideskoleelever eller pensionærere og har deres daglige
gang på Vejlegårdsvej 123, eller også, så er de besøgende,
tilskuere, ansatte, frivillige eller blot ude for at nyde den kønne
natur i området og har derigennem en tilknytning til stedet. Uanset,
så er det ikke mange af vores egne borgere der ikke kender stedet,
og blandt hestekendere, så finder man vidst heller ikke nogen, der
ikke kender eller har været på besøg på Vallensbæk Ridecenter.

Vi skal i dag træffe beslutning om evt. opskrivning af Ridecentret
og Rideskolens driftsbudget fra 2018 og i overslagsårene.
De sidste par år har vi godt kunne læse skriften på væggen, og nu
har vi så fået en analyse af økonomien for stedet. Her kan vi se, at
efter budgetbesparelsen tilbage i 2011 og 2012 på 1 mio. kr., har
det vist sig umuligt at drive Ridecenter og Rideskolen inden for det
fastlagte budget.
Ved at læse sagsfremstillingen kan vi blive klogere på alle de tiltag
der allerede er gjort ved stedet, og jeg hæfter mig bl.a. ved at alle
hestebokse er udlejet og at der tilmed er etableret en midlertidig
stald med otte ekstra bokse. Yderligere er elevtallet på Rideskolen
stigene og samarbejdet med Sportsrideklubben fungere rigtig godt
efter den nye bestyrelse tog over i april 2017. Dette har bl.a.
betydet at der er kommet adskillige stævner til Vallensbæk, og hvis
man ser på kalenderen der hænger på første sal i Ridecenteret, så
bliver man nærmest forpustet over al den aktivitet der foregår i og

omkring centeret. Der er ikke mange dage, hvor der ikke er skrevet
en aktivitet ind ud over den almindelige drift.

Skulle vi blive enige om en opskrivning af budgettet med de ønsket
800.000 kr. så vil der også blive sat yderligere aktiviteter i gang til
gavn og glæde for Vallensbæk-borgere – det være sig ridning på
skoleskemaet i 5. klasse og opstart af et fritidsjob-projekt bare for
at nævne nogle af de tilbud der er på tegnebrættet.

Jeg kan ikke forestille mig et Vallensbæk uden et Ridecenter og
Rideskolen, og slet ikke når stedet er så populært. Det ville være
noget helt andet, hvis stedet sygnede hen og ikke blev brugt, men
det er jo slet ikke tilfældet. Tværtimod – hvis man kommer forbi på
en hverdag, så vil man opleve at rigtig mange børn opholder sig
her i eftermiddagstimerne og har et fællesskab omkring hestene,
ligesom her er en livlig aktivitet resten af dagen.

Og så lige en ekstra god historie fra Rideskolen – i søndags blev der
afholdt finale i Elevskolecup, og efter at have vundet alle
kvalifikationsrunderne, så red Sofie, Annika, Jule og Sara trofæet
hjem til Vallensbæk ved at vinde finalen i overlegen stil. Da jeg
mødte de fire piger i mandags ved fejringen af deres bedrift havde
de stadig julelys i øjnene og glæden ved at gå til ridning lyste ud af
dem. Det er noget af det vi kan tilbyde her i Vallensbæk, og sådan
skal det også være fremover.

