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Mødetid: 11. juni 2019 kl. 18.30 

Mødedeltagere: Lea, Lene, Sofie, Malene, Michael, Susan 

Afbud: Gæst: Jan 

Referent: Susan 
 

 

1. Opfølgning 
● Vejen: Der skal fyldes skærver i kanten af HIRI vejen ude i siden i forbindelse med, at der laves en sti igennem 

skoven. (Michael)  
● Traktor: Vi leder efter en ny traktor. Det er dyrt, derfor undersøges det, om der er puljer, der kan søges til formålet. 

(Michael og Christina). 
● Test af DanLøn: Der er testet af i maj og det ser fornuftigt ud. Alle kører via Danløn for Juni. (Randi) 
● Energioptimerings projekt: Projektet er i gang. Vi forventer, at lyset i hallen udskiftes inden for nærmeste fremtid. 

Der arbejdes pt. på styring af varmt vand i vandspiltovet. Der følges op. (Michael) 
● Projekt skovråd: Ridestier bliver anlagt senere i forløbet. HIRI er på bane. Intet nyt pt. (Malene, Lone og Lene) 
● Dybdalen og mountainbikes: Afventer Himmerigsstierne. (Malene, Lone og Lene)  
● Datapolitik: Der arbejdes på højtryk på en elektronisk løsning. Der lægges info på alle HIRI´s facebook grupper og 

sider ang. datapolitik, således alle medlemmer automatisk har godkendt datapolitikken, når de vælger at være 
medlem af HIRI. Der lægges ligeledes info på www.hiri.dk. Jan sender de endelige udgaver til Lea, og en 
formulering til facebook. (Jan)  

  
2. Bestyrelsen 

● Køb af jord: Processen fortsætter. Advokat og landinspektør arbejder på sagen.  
Der er aftalt endelig pris pr. hektar med sælger af nabojorden – det endelige antal hektar afklares i løbet af den 
næste tid. 

● Strategi: Bestyrelsesarbejdet, bestyrelsesmøderne og arbejdet i diverse udvalg bærer præg af, at der arbejdes mod 
fælles mål. Et HIRI, hvor der er plads til bredden og undervisning på alle niveauer. Det er helt klart for alle, at 
manglende halkapacitet, står i vejen for denne udvikling, både i hverdagen men også i fremtiden. 

● Drift af HIRI: Vi har tidligere talt om at løfte i flok og uddelegere opgaver/tjanser pr. boks – tages fat på igen, da vi 
har brug for flere hænder, for at holde HIRI pæn og flot til hverdag og fest. Inden for de næste 2 uger lægges 
opgaverne ud på Facebook og man skal melde tilbage, hvilken opgave man vil tage og holde løbende. Der er 
opgaver for enhver forskellighed. (Susan) 

● Rikke og Emma er stoppet i bestyrelsen, Vi hører lige suppleanterne, om de er interesseret i at komme i 
bestyrelsen. Skulle det ikke være tilfældet, fortsætter bestyrelsen som hidtil, med 6 medlemmer. (Lea) 

● Genopfriskning ang. facebook grupper: Facebook gruppen ”Hinnerup Rideklub (stalden)” vedrører udelukkende 
beskeder mv. til brug for stalden, opstaldere, parter, bestyrelsen. Officielle arrangementer/info lægges på HIRI’s 
anden facebook-gruppe ”Hinnerup Rideklub”, som er for alle interesserede, både interne og eksterne. Alle HIRI 
tilknyttede facebook-grupper vil ifbm. opdatering af HIRI’s hjemmeside, blive lagt der.  

● Facebook gruppen ”Hinnerup Rideklub (stalden)” og ”Køb, salg og bytte af staldvagter og andre ting 
(Hinnerup Rideklub)”: Det er besluttet, at der ryddes op i medlemmerne på disse 2 grupper. Undervisere, firmaer 
fx vask af dækner eller salg af gulerødder er velkomne til at lave deres egne sider eller grupper til info og køb og 
salg, hvor HIRI medlemmer kan koble sig på. 

● BBR: Der foretages en opdatering af BBR jvf. Udviklings og Forenklings Styrelsen. 
       

3. Ansatte 
● Zigmars har ikke planer om at holde sommerferie.  

      
4. Stalden og dagligdagen 

● Ormekur: Er foretaget og heste behandlet. Der opkræves, når dyrlægens faktura er modtaget. Tak til alle hjælpere. 
● Nathø: alle skal venligst justere på den lille boks tavle, så der ikke smides så meget wrap ud. Her i græs sæsonen 

kan ikke alle æde samme mængde. 
● Møgcontainer: hop/stamp/fordel og husk presenning. Det hjælper på færre udgifter ved, at vi skal tømme 

sjældnere. 
      

5. Fold og baner:  
● Banen i hallen: Zigmars kører alle baner hver dag. (Sofie) 
● Løbefolde: er forbeholdt de heste/ponyer, som går på jordfolde om formiddagen (de folde med tal). Max 1 time ad  

gangen så der er plads til alle. 
● Fold bag hallen: må ikke bruges om eftermiddagen/aftenen. 
● Elevhestefoldene: må kun bruges af elevhestene. 
● Nye folde/opkøb af jord: Der kommer folddag til oktober hvor vi skal have planlagt de nye folde.  
● Jordfolde: lån af en andens jordfold - husk at fjerne klatter og hø samme dag I låner folden – ellers lukkes der ned 

for denne mulighed. 
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6. Kursus, arrangement og undervisning 
● Ridelejr: Meld gerne ind, hvis du er interesseret i at lave en ridelejr. (Lea)  

● Undervisning: man må gerne hjælpe hinanden, men kun HIRI medlemmer - Vær obs på, at man ikke tager ophold 

på banen, hvis der er andre på banen, der skal ride. Stå på sidelinien uden for banen eller barrieren.  

● Undervisere: tilknyttet HIRI kan som udgangspunkt kun undervise på de anførte dage. Andet skal aftales med 

Halansvarlig (Malene). 
● Undervisning elevhold fredag: Fra august starter elevholdene om fredagen kl. 16 og fortsætter derfor til kl. 19. 

           
7. Økonomiudvalg 

● HIRI´s økonomi: HIRI´s økonomi er sund og stabil. 
● Økonomiudvalget er udvidet fra 3 til 4 personer og består fremover af Lea, Michael, Malene og Lene. 
● Øk. udvalget er udvidet, fordi det giver god mening, at der er max fokus på HIRI’s økonomi hele tiden.  

Der er fokus på alle områder på HIRI - containerforbrug, stævneindtægter, stævneudgifter, foder, smuld, forsikringer 
osv. Alle områder analyseres 
løbende for optimering og de involverede parter informeres løbende med indspark og vinkler. Så selvom der er  
optimeret på økonomien 1 eller flere gange på de forskellige områder, så kan der fortsat gøres noget.  
HIRI’s økonomi skal have max fokus, hvis vi fortsat vil vedligeholde og udvikle. Den opsparing HIRI har jfr. regnskab  
2018, er kun lykkes at hensætte til gennem årene, fordi vi hele tiden optimerer på alle områder. Hvis vi skal kunne  
tænke jordkøb og halprojekt ud over daglig drift, er det vigtigt med fokus hele tiden. Det er derfor vigtigt, at alle 
forstår, at det er en virksomhed vi driver.  
Det betyder, at alle i stalden kan være med til at gøre en forskel. Hop i containeren, pas på vores ting, si boksen  
grundigt så ikke for meget smuld går til spilde, spar ved indkøb. Tilbyd hjælp, når der pludselig opstår noget uventet  
og en opgave, der skal løses her og nu. 

● Køb af jord: Processen fortsætter. Advokat og landinspektør arbejder på sagen.  
Der er aftalt endelig pris pr. hektar med sælger af nabojorden – det endelige antal hektar afklares i løbet af den 
næste tid. 
Finansieringen heraf bliver opsparingen i kombination med et lån hos Djurslands Bank. 

● Tilskudsmuligheder: Vi har brug for at finde nogen i stalden, som kan hjælpe med at søge tilskudspuljer mv. Skriv 
på staldens facebook, hvis du kan hjælpe. 

      
8. Rideskole, parts og elevheste 

● Foderplan elevheste: Der følges op på foderplaner på elevhestene og justering foretages løbende. (Susan) 
● Status elevheste: Flicka har været elevhest siden 2012 og har gjort det godt. Vi har besluttet at hun skal sælges 

som hygge- og skovturshest. (Susan) 
● Bine stopper i partsudvalget. Randi og Susan har lavet plan for fordeling. Der er Partsmøde for alle parter, nye og 

gamle torsdag den 20. juni kl. 17-18. 
● Plan for undervisning: Sofie og Josefine stopper som undervisere på vores elevhold. Vi har ansat Maja (Lander) 

og Anne (Sunshine) som faste undervisere. Ditte, Josefine og Sofie vil kunne vikariere. Vi har taget kontakt til DRF 
om man skal have en APV som underviser (Lea) 

● Undervisning elevhold fredag: Fra august starter elevholdene om fredagen kl. 16 og fortsætter derfor til kl. 19. 
● Materiale: Der laves elevholds info til forældre og andre interesserede (Sofie) 
● Rideskole: Der er stor interesse for rideskolen. (Sofie) 

      
9. Haludvalg 

● Ansøgning: Der er igen arbejdet på højtryk for at skære projektet til. Der er indsendt ansøgning om tilskud til 
halprojektet til Favrskov Kommunes budgetproces. Vi håber alle, at det nu er ridesportens tur til at få en 
håndsrækning, så også ridesporten har faciliteter til rådighed.   

● Favrskov Erhvervsråd: HIRI vil gerne være medlem af Favrskov Erhvervsråd for sparring ifbm. halprojektet 
Kontingentet sponsoreres af Djurslands Bank.  

● Vestbirk: Vi har taget kontakt til dem for at søge sparring i forhold til at skaffe finansiering til Hal nr 2.  
● Favrskov erhvervsråd: vi har haft indledende møde.  
      

10. Vedligeholdelsesudvalg 
● Plateau: Vi undersøger at lægge ”sand” på ved indgangen til vinterfoldene – ligesom plateauet ved rideskolefolden.  

Sættes i bero pga. vores nye folde og ny skridtsti og planen for det. 
● Ekstra jord: Jordbunke ved grantræerne skal bruges til ridestien nede ved vejen.  
● Færdiggørelse af det lille sadelrum: Loftsplader i det lille sadelrum planlægges ind til efter sommer. 
● Loftsvinduer: Loftsvinduer i stalden skal justeres/skiftes – planlægges ind til sommer.  
● Arbejdsdag 8. september kl. 10-16: Arbejdsgruppe ser på opgaver til dagen (Lene, Michael, Susan) 

      
11. Stævneudvalg 

Stævneudvalget har reserveret følgende dage til stævner i 2019 

● 22.-23. juni 2019:  Staldmesterskab i spring/dressur 

● 14.–15. september 2019:  D-stævne dressur (Alle på HIRI hjælper) 

● 23. november 2019: Internt julestævne 
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12. Juniorudvalg 
● Ikke noget pt. Juniorrepræsentanter er velkomne i starten af bestyrelsesmøderne. I kommer bare. 

 
13. Marketing- og sponsorudvalg 

● Vi ønsker flere HIRIér, som har lyst til at søge fundrasing, puljer eller andre sponsorater. Sig til hvis du har mulighed 
for at hjælpe. 

      
14. HIRI´s Skovrådsudvalg 

● Vi følger op. (Malene, Lone og Lene)  
      

15. Cafe HIRI: 
● Ninna (Rossini), Bine (Calle) og Michael (Futte) er blevet en del af Café HIRI. 

      
16. Jubilæumsudvalg: 

● Hinnerup Rideklub har 25 års jubilæum og Hinnerup Ridecenter har 20 års jubilæum her i 2019.  
● Jubilæumsdag/ –aften er fastlagt til lørdag den 24. august 2019.  
● Jubilæumsudvalget arbejder på højtryk. 
● I rytterstuen hænger en planche, hvor du kan skrive ønsker for dagen på. 

      
17. Eventuelt 

● Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 6. august i 2019 kl. 18.30. Bestyrelsesmødet i den 1. halve time er åbent. 
Alle er derfor velkomne til at komme i starten af mødet, hvis man har nogle spørgsmål eller emner man ønsker at 
vende. 

● Arbejdsdag 8. september kl. 10-16: Arbejdsgruppe ser på opgaver til dagen (Lene, Michael, Susan) 
 


