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1. Opfølgning 

 Indkøb af solarie er midlertidig udsat pga. leverandør vanskeligheder. Der følges op. (Laila) 

 Projekt skovrådet: Lone deltager i rådet, og skal til møde igen i maj. Der skal defineres forslag til 

ridestier til Himmerigskoven. Der er nedsættes et HIRI-Skovråd-udvalg. Medlemmer søges. Har du 

lyst at være med, så kontakt enten Malene, Lene eller Lone. Der planlægges med et møde 

umiddelbart efter påske på HIRI. (Lone). 

 Favrskov Kommune har udloddet en ny pulje ”Friluftsstrategien” som er åben for modtagelse af 

projekter. Deadline for ansøgninger er den 15. maj 2017. Der arrangeres møde. (Hanne) 

 Opgavefordelingen i bestyrelsen blev drøftet. Oversigten bliver lagt på www.hiri.dk og hængt op på 

tavlerne på HIRI. Her vil ligeledes fremgå, hvem der er kontaktperson for de enkelte områder. (Tina) 

 Vi laver en folddag/–aften, pæle og hegn skal udskiftes.  Nærmere info følger. (Michael)  

2. Medarbejderudvalg 

 Bettina skal oplæres i at køre bane. (Tina) 

 Der skal laves en APV sammen med Bettina.  (Hanne) 

 Rideskole: Hvis man har lyst til at hjælpe til ved rideskoleholdene fredag eller lørdag (strigle, sadle 

op/af, andet) er man velkommen til at kontakte Hanne. 

3. Driftsudvalg 

 Container skal jævnes, fordeles og hoppes i på staldvagterne i weekenderne. Og til sidst presenning 

på. Husk også presenning i hverdagene.   

 Koordinering af folde skal igennem Malene før hesten kommer på ny fold. 

 Grimer skal altid af i boks. Husk, at alt andet end grime af/på er ekstraydelser. 

 Ekstraydelser aftales med Bettina, og skrives på whiteboard tavlen. Samtidig info til Lene. 

 Bokse: Det går godt med at staldholdene tager check up på boksene. 

 Skadedyr: Alt foder skal opbevares i lukkede bøtter og sørg for at samle spild op. Det tiltrækker 

rotter. 

4. Parts- og elevhesteudvalg 

 Hvis man kender nogen som måtte have lyst til at gå til ridning, tag flyer i rytterstuen eller kontakt 

Hanne på hanne_hiri@live.dk. 

 Partsudvalget arbejder på et partsmøde i nær fremtid. 

 Alle elevheste har det fint og godt. Det fungerer godt med parterne. 

 Der indkøbes skabe (Randi og Michael), som skal samles inden arbejdsdagen af parterne. Der 

samles i alt 5 skabe, som placeres ved indgangen til hallen. Randi fordeler 2 heste/ponyer pr. skab. 

5. Haludvalg 

 John og Laila, fortæller om projektet og hvor langt vi er nu.  

 Positivt møde med Borgmesteren igen. 

 Der arbejdes på højtryk med finansieringen 

 Der indsendes 2 ansøgninger til Favrskov Kommunes budget 2018-21. Deadline for indsendelse af 

forslag til budget 2018-21 er den 20. april 2017.  

 Fonde søges til at dække vores andel af udgiften på 1,6 millioner kr. og alle donationer er velkomne. 

 Planen er, at hallen påbegyndes i starten af 2018.  

 Der arbejdes på synliggørelse af vores store udfordring vedrørende manglende haltid i Hinnerup 

Rideklub. Formålet med projektet skal fortælles og alle HIRI aktiviteter skal formidles. Fokus ligger 

på alle medier, jo mere medieomtale des bedre. Christian tager sig af facebook med ny gruppe om 

http://www.hiri.dk/
mailto:hanne_hiri@live.dk
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HIRI udvidelse. Med hensyn til presseomtale til den lokale presse søges hjælp fra alle. Del gerne 

tekst og billeder med haludvalget hvis du har en god historie. Både store og små historier er meget 

velkomne.   

6. Vedligeholdelsesudvalg 

 Mailadressen: drifthiri@gmail.com skal bruges til opgaver relateret til vedligehold, hvor I kan skrive 

direkte til. Man kan komme med forslag eller ideer så kigger udvalget på det.  

 Ekstra lys på udebaner. Michael og Laila arbejder videre på projektet. 

 Folk må gerne samle sten op fra bunden i hallen. Sten lægges i spand ved barrieren. 

 Udendørsbaner suppleres med lidt flis og smuld tirsdag før påske. 

 Jord foran wraphø fjernes tirsdag før påske for at undgå mudder. Der laves et plateau, som på 

elevhestefolden. 

 Der indkøbes nye vandslanger til foldene, hvor det er nødvendigt. Frostskade ved møgcontaineren, 

udbedres på arbejdsdagen. 

7. Stævneudvalg 

 Åben for tilmelding til stævne den 6. + 7. maj 2017. 

 Hjælperlister til stævnet er på vej. (Randi) 

 Café-HIRI søger medlemmer, der kan stå for områder i Café-HIRI. Fx den lune ret eller lave 

pølsehorn eller lave pita-pizza. Kontakt Maria med Lady. 

 

Aktivitetskoordinering: 

 Der arbejdes på at Michael Liocouras kommer i flere weekender. 

 En skole-klasse vil gerne holde skoledag på HIRI. Vi er positive og vil undersøge om der er nogen 

der har mulighed for at hjælpe. (Hanne)  

 Tak til at Lone for deltagelse i Skovrådet, og for det gode arbejde. Se under opfølgning. 

8. Juniorudvalg 

 Se udvalg på HIRI.dk under rideklubben/bestyrelsen/opgaver. 

 Spændende aktiviteter er på vej. 

9. Marketing- og sponsorudvalg 

 Favrskov Kommune ønsker, at flere skal energi-effektivisere. Der er udloddet en ny pulje som kan 

søges. HIRI arbejder på at blive taget i betragtning, og senere blive energi-ambassadør ved 

arrangementer. HIRIs fremtidige energieffektiviseringsønsker indskrives i ansøgningen til Favrskov 

Kommune, når der ansøges om udvidelse af kommunens budget. 

10. Økonomiudvalg 

 HIRI´s økonomi er fortsat sund og stabil. 

 Indkøb mv. skal godkendes af Tina og Lene. 

 Likviditetsbudget og regnskab følges tæt. (Malene, Tina og Lene) 

 Husk, der skal betales gæstekort ved undervisning eller anden brug af HIRIs faciliteter, såfremt man 

er gæst og ikke betaler facilitetskontingent i forvejen. 50 kr. pr. gang ifbm. undervisning ellers 100 kr. 

pr. gang. 

11. Eventuelt 

 Medlemmer i ”Stalden-på Facebook” skal være medlem/forældre på HIRI. 

 Nyhedsbreve sættes på tavlen i rytterstuen. 

 Info lægges på hjemmeside og der genereres nyhedsmail samtidig med opslag på Facebook.  

 Staldmøde mandag den 10. april kl 19 i rytterstuen. 

 Markedsdag til juni – hold øje med dato. Vi arbejder på en ”markedsdag” for glemte sager og heste-

/rideudstyr. Man har mulighed for at donere ting HIRI, hvor salget går til halprojektet. Der bliver også 

mulighed for at have sig egen bod. Dato vender vi tilbage med. 

 Færdsels regler i hallen: Vis hensyn til hinanden, når I rider i hallen. 

 Næste bestyrelsesmøde: torsdag den 1. juni kl. 18.30 i rytterstuen. 


