
 

Referat af bestyrelsesmøde d. 30/3 2016  
 
Deltagere: Lene, Malene, Laila, Hanne, Emma, Randi, Rikke, Ditte og Iben.  
 
Opfølgning:  

- Der laves beskrivelse af, hvordan banen skal køres. Laila vender den med Jan og Casper til arbejdsdagen. 
Staldholdsformænd + minimum 1 mere pr. staldhold informeres om, hvordan vores baner skal køres.  

- Vi har brug for én person, som har ansvaret for traktor, baneplanner, benzin mv. Herunder søger vi pt. én til at 
skrue den ene række tænder af vores harve. Giv Laila besked, om du kan tage opgaven. 

- Banen er lidt høj i enderne. Det er vigtigt weekendholdene får skovlet kanterne ud i weekenderne. 
- Facadepartiet ved rytterstuen på førstesalen: Igangsættes, når der er modtaget svar fra kommunen på 

tilskudsansøgning. Mads iværksætter herefter.  
- En del af vores foldprojekt var at få lavet overløb fra søen. Vi afventer at entreprenøren sætter i gang. (Mads, Ditte 

følger op herpå)  
- Vi mangler udmelding på lovgivning/krav til boksstørrelser. Vi holder øje og giver en melding så snart vi ved mere. 

(Lene)  
- Der vil blive lagt riste i vejen så den ikke gentagende gange skyller væk ved store vandmængder. (Mads) 

 
Bestyrelse og opgavefordeling:  

- Der sættes navne på de ansvarlige for de forskellige opgaveområder. Man skal kontakte den/de ansvarlige for det 
område, man har spørgsmål til. Der vil komme billeder på hjemmesiden i fht hvem der varetager de forskellige 
opgaver. (Hanne) 

- Der udarbejdes et årshjul ifht. opgaver vedr. partsheste, stævner, undervisning, arbejdsdage m.m. 
 
Ansatte:  

- Vi er glade for Anika i stalden  Hun er glad for os         
- Annika holder fri d.12/4, Emma vikarierer, men vil gerne have hjælp til at trække ind. Info på Facebook. 
- Det er vigtigt, at der gives en proppet bøtte når der gives natwrap. Det svare til ca. 1/3 balle = ca. 2 trillebøger.   

 
Stalden og dagligdagen  

- Der er skiftet smuld-leverandør. Der gives nu 2 sække pr hest og 1 sæk pr pony. Prisen er nu 25 kr. pr. sæk.    
- Der er flere vvs opgaver; vandkopper i Just Jokings boks, én skal væk og én har tendens til at sidde sig fast, 

vandhanen i rytterstuen og en frostsprængning ved vandhanen ved containeren. Lene kontakter vvs Morten. 

- Vinduerne i stalden skal være lukkede under frost, både dag og nat. Dvs. når der er under 0 grader!  
- Husk at selve staldvagten er planlagt til kl. 7-10. Ryd op alle steder og fej grundigt alle de steder staldhjælpen 

ikke kan nå i hverdagen. Udnyt tiden vær grundig med de opgaver, som staldholdet skal løse.  
- Skulle man være færdig før kl. 10.00, så er der nok noget spindelvæv eller andet, der kan laves ind til kl. 10.00. 
- Fjern gammel halm ved halmballer – her ligger ofte kattelort. 
- Husk at skovle kanter ind på banen i hallen i weekenden 
- Husk at vandbaljer på foldene skal tømmes, spules og fyldes helt op 
- Det er vigtigt, at staldholdene læser køreplanen på tavlen ved indgangen til hallen, hvordan boksene skal 

håndteres – husk at jævne boksen, så dukker der ofte flere hestepærer op, som skal fjernes. Og hesten må 
desuden ikke stå på et skævt underlag. 

- Klargøring af bokse til nye pensionærer ligger hos staldholdene. (Rikke er tovholder)  
- Miljøtilsyn: Der har været tilsyn fra kommunen. Vi afventer en tilbagemelding fra kommunen.  

 Slutopgørelsen for kloakering foreligger ikke for kommunen. Ditte er tovholder på dette.  
 Tagrende ved møgcontainer skal ledes andet sted hen, dette udbedres til arbejdsdagen. 
 Sø projektet sættes i gang og entreprenøren kontakter kommunen så de miljømæssige krav overholdes. 

(Ditte) 
 Tilbagemeldingen fra kommunen 

 Containeren pladsen skal opdateres ifh.t. reglerne. Ditte indhenter tilbud. 
 Der afventes tjek af afløbet i ajlebeholderen 



 Jordfoldene påtale fra miljøtilsynet; man må ikke have husdyr hvor der ikke vokser græsser. 
Derfor skal der fjernes hestepærer på jordfoldene min. 1 gang om ugen. Dette vil desuden gavne 
minimeringen af orm. Sker dette ikke lukkes folden af miljøtilsynet. 

- Wrap: Vi skal bruge spandene til at måle med. Der skal bruges ca. 1/3 balle pr. gang. Husk; man må ikke selv tage 
wrap! 1 stk. proppet ponyspand til ponyer og 1 stk. proppet hestespand til heste.  

- Der gives en håndfuld wrap om morgenen inden morgenfoder og når hestene er lukket ud og boksene taget, giver 
man den fulde mængde wrap. Hestene har så wrap når de kommer ind til middag.  

- Udeblivelse fra staldvagt og arbejdsdage koster 500 kr. i bøde pr. dag. Er man forhindret, så sørg for at bytte med 
evt. aftenfoder/nathø/weekendvagter/bilvask osv. Herudover er man forpligtet til at deltage i stævnedage og 
klargøringsaftener mv.  

- Af sikkerhedsmæssige årsager skal man sætte sine ting i sin boks imens man rider.  
- Stald regler; De er blevet opdateret så de er tidssvarende og skal overholdes af alle. Alle skal hjælpe hinanden med 

at overholde reglerne i god ro og orden. Link til regler ind her!  
- Der kan forekomme enkelte selvudmugnings dage såfremt Annika varetager akutte opgaver. 

 
Fold og baner  

- Ronni kommer og tjekker plateauet samt planer jorden på folden ved banen. 
- Det er ikke muligt at opfylde ønsket om at lade enkelte heste stå på foldene over middag. Dette i hensyn til 

Staldpigens arbejdsgange og slid på foldene.   

- Vi ønsker at bevare strukturen på vores folde (brugerne af hoppefolden fortæller at den også fungerer ). Derfor 
står man selv for at lukke ud og ind hvis man vil have sin hest ud om eftermiddagen dog max ½ time.  

- Der bliver lavet en vallak, en hoppe og en pony fold til sommergræs. Vinterfolds fordelingen bibeholdes hele 
sommeren for de som ikke ønsker deres heste/ponyer på sommergræs. Der er selv-luk-ind fra disse folde. 

- De store og små jordfolde kan stadig benyttes sommeren over. Der vil være indluk fra disse folde til middag. 
- Der Kommer ønskeliste omkring sommer-fordelingen inden længe. 

 
Vedligehold:  

- Ronni kommer og retter op på den nye udebane, så den bliver klar til d.30/4.  
- Arbejdsdag d.17/4. Hvis ikke man har mulighed for at deltage SKAL man henvende sig til Lene på 2814 1625 eller pr 

mail; bogh.hiri@mail.dk, og vil få en arbejdsopgave, der skal løses inden arbejdsdagen. 
 
Arbejdsdagsopgaver d.17/4  

- Lene laver en opdateret liste med opgaver. 
 
Projekter  

- Lys på gavlen mod nord, afventer svar. (Mads) 
- Projekt halplan søger nye medlemmer. Hvis man har lyst til at deltage i dette kan man kontakte Hanne. Der lægges 

op til en ny taktik med forskellige mål og delmål over en årrække. Hanne og Laila er pt. medlemmer i udvalget.  
- Ibens kæreste Jacob har sagt ja til at hjælpe med handlingsplan for halprojektet på HIRI.  
- Der kigges omkring efter forskellige fonde der kan søges ifh.t tilskud til folde og hal- projekt. 

 
Rideskolen  

- Der starter nye rideskole hold for de helt små. 
- Der er lavet en kalender for rideskolen som hænger på opslagstavlen.  

 
HIRI-heste udvalg  

- Duffy fungerer rigtig fin. 
- Lise er halt og holder syge-ferie fra rideskolen. Hun følges tæt af Emma og Parts-heste-udvalget.  

 
Partsryttere  

- Man kan ikke leje rideskolehestene.  
 
Juniorudvalg  

- Der er junior møde d.31/3. Signe, Marie og Maria er tovholdere for dette. Vi glæder os til at høre fra jer.  
 



Marketing- og sponsorudvalg  
- Der har været et opslag i avisen ang. de nye ridehold. 
- Medlemskort. Nye kan henvende sig til Hanne; hanne_hiri@live.dk  

 
Stævneudvalg  

- Fint bredde stævne.  
- Der er kommet flere medlemmer i stævne udvalget og det tegner godt for stævner år 2016.  
- Der er udvidet klubstævne d.30/4 og 1/5. 

 
Kurser, undervisning og arrangementer  

- Der arbejdes på at lave en intro til sikkerhedsplanen sammen med staldholdsformændene som skal formidle videre 
til deres respektive staldhold.  

- Der opfordres til at man downloader 112 appen, i tilfælde af nødssituation.   
- Para-dressurlandsholdet kommer d. 21 - 22. maj og d. 28.-29. Maj. Der søges hjælpere her til.  Opslag kommer 

snarest. 
- Til alle der kan tölt vil der være mulighed for undervisning én formiddag i hverdagene. Kontakt Emma herom. 
- Ridelejr - vagt fremmøde til mødet. Der mangler voksne til opbakning og tovholder, hvis ride lejren 2016 skal 

realiseres. Alle voksne, forældre til rideskole elever, parts pony-mødre og andre frivillige er velkommen. Alternativt 
kan der afholdes dags-ride aktiviteter et par dage.  

 
Økonomi  

- HIRI´s revisor har gennemgået reglerne vedrørende moms registrering og har vurderet, at HIRI følger reglerne.  
- HIRI´s revisor har revideret og godkendt opgørelsen af antal medlemmer, tilskudsansøgninger og årsregnskab.  
- Økonomien for 2016 ser rigtig fin ud og fortsætter den fine tendens fra de tidligere år. 
- Alle indkøb skal forhåndsgodkendes af enten Laila, Malene eller Lene.  
- Boksstatus: vi har et par ledige bokse.  

 
Eventuelt  

- Cafe HIRI søger nye medlemmer. Kontakt Lene. 
- Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 02/06/2016 kl. 19.30.  

 
 
Referent, Iben 


