
Referat af bestyrelsesmøde d.14.01.13 

Tilstede: Lene, Sofie, Megan, Christina og Malene 

Afbud: Hanne 

Referent: Malene 

 

Stald og dagligdag: 

Vi har givet HIRI et arbejdsmiljø tjek og brandsikkerheds tjek. 

Arbejdsmiljø - De elektriske halm- og høvogne har fået et eftersyn. Motordelen skal 

blæses ren en gang ugentligt med trykluft (kompressor). Janni instrueres i dette. De 

har fået påsat skilte for at sikre, at føreren altid husker at stille sig på trinnet når 

vognen betjenes.  

Der opsættes skilte som advarer om truck-/arbejdskørsel på området jf. 

lovgivningen. Og skiltning på andre områder, hvor der er adgang forbudt. Fx ved hø- 

og halmlager osv. 

Trucken er sendt til reparation og kommer retur sidst på ugen. Vi arbejder på at 

montere en løftehøjdebegrænser på trucken, så den må betjenes af flere voksne.  

Brandsikkerhed - Vi har gennemgået vores brandslukningsmateriel. Vi arbejder på 

at tydeliggøre, hvor brandslukningsmateriel findes ved hjælp af skiltning og beslag.  

Vi ophænger rygning forbudt skilte på stalddørene jf. anbefalinger fra DRF.  

Vi har fået nye røgalarmer, som opsættes i stald og rytterstue. (sponsorgave) 

Vi laver en beredskabsplan i tilfælde af brand. Ophænges og gennemgås på et 

staldmøde. 

Herudover har vi aftalt med DRF´s gratis klubkonsulenter, at de vil besøge HIRI vedr. 

arbejdsmiljø og brandsikkerhed mm. 

 

Ridehallen: 

Der er brug for, at der er flere på staldholdene, som kan køre banen. Vi arrangerer 

traktorkørekursus. Mads (Emilies far) har lovet at undervise. 

 



Rideskolen: 

Nathalia stopper som rideskoleunderviser på HIRI. Vi er så heldige, at to nye 

undervisere gerne vil tage over. Det er Sofie (Rossini) og Camilla (Ajour).  Det vil sige 

vi har lige nu: 

 To rideskoleundervisere  

 Venteliste til rideskolen 

 Ledig kapacitet på rideskolehestene 

Vi har derfor besluttet at fordoble vores rideskoleaktivitet ved at starte nye 

rideskolehold op lørdag formiddag. Planlagt start i løbet af et par måneder. 

Nærmere info følger. 

Vi går straks i gang med at orientere de involverede personer incl. vores 

partsryttere. Og annoncere således, at flest muligt i Hinnerup og omegn bliver 

orienteret om, at man kan gå til ridning på HIRI nu både fredag og lørdag og at man 

ikke længere skal stå på venteliste i månedsvis for at få en plads.  

 

Kurser og undervisning: 

Vi er i gang med at arrangere weekend dressurkursus. Vi vil invitere Søren Valentin 

eller Hans Jørgen Nørgaard fra Wilhelmborg som underviser.  

 

Økonomi: 

Budgettet for 2013 er meget stramt. Vi vil fokusere på daglig drift og nødvendigt 

vedligehold. Større projekter må vente til stalden igen er fyldt op.  

Vi fastholder det lave niveau for undervisningskontingent og den lave staldleje, da 

det er HIRI´s vision, at flest mulige har råd til at gå til ridning på HIRI og have hest på 

HIRI. Vi vil fortsat tilbyde samme gode ydelse til billige penge og mener, at dette er 

vigtigt for at kunne tiltrække nye elever, der vil gå til ridning og pensionærer, der 

ønsker deres hest opstaldet på HIRI.  

Dette kræver dog, at vi sparer på: 

 Strømmen (Sluk lyset i hal og stald om dagen. Sidste mand slukker for alt lys) 

 Halmforbrug (Undgå at overfylde boksene på staldvagterne) 



 Containertømning (Vi betaler pr. tømning, så hop i containeren og læg 

presenningen på) 

Vær derudover opmærksom på, at alle indkøb skal godkendes af bestyrelsen 

(Malene eller Lene). 

Vi har brugt vores første indtægt fra vores nye guldsponsor til at indkøbe en 

bagskovl til traktoren. Dejligt! Så kan vi rydde sne med vores traktor, reparere huller 

og jævne jord/banearealer mv. 

Marketing og sponsorudvalg: 

Vi annoncerer efter elever til elevhold og pensionærer flere steder både via opslag 

og via internettet. 

Vi har fået en ny guldsponsor: Riisfort A/S 

Vi har fået en ny bronzesponsor: Nordtræ Holding A/S 

Endnu to sponsorer er på vej! Vi skal altså i gang med at se på skilte igen. Bedste, 

billigste og nemmeste løsning er at printe en gennemfarvet folie og montere denne 

ovenpå de skilte fra de sponsorer som er faldet fra gennem årene. Vi er i gang med 

at indhente priser.  

Eventuelt: 

Der er julefrokost d.19.01.13, kl. 19.00 (dog starter vi med et traktorkørerkursus kl. 

18.00) 

En gruppe pensionærer har valgt at forlade HIRI bl.a. som følge af, at det ikke 

længere er muligt at modtage undervisning ved én af vores tidligere undervisere på 

HIRI. Det er rigtig trist. Bestyrelsen vil fortsat arbejde for, at HIRI er et sted for alle, 

og opfordrer stalden til at gøre det samme.   


