
Mødereferat 
 

Mødetid: 24. april 2018 kl. 18:30 
Mødedeltagere: Tina, Lene, Emma, Malene, Michael, Susan, Hanne 
Afbud: Jan  
Referent: Susan 

 
 

1. Opfølgning 
• El-eftersyn: Vi har haft eftersyn af vores elinstallationer, der er lige et par detaljer som skal fikses (Michael). 

Deadline 1. maj. Vi får kr. 5.000,- i rabat ved vores forsikringsselskab, fordi vi laver el- eftersyn og sikrer samtidig, at 
installationer mv. på HIRI er i orden. (Malene) 

• Traktor: Vi har brug for en ny traktor på HIRI. For at det kan realiseres, er det nødvendigt at søge puljer til formålet. 
Der kigges på puljer til formålet. (Hanne og Michael) 

• Test af DanLøn: DanLøn skal testes, om det kan erstatte Bluegarden som lønsystem for at spare penge i gebyrer. 
Der testes i løbet foråret. (Randi) 

• Foderplan elevheste: Foderplanerne mangler de sidste justeringer og samtidig laves der en beregning på, hvad en 
ændring af foderplaner betyder økonomisk. (Randi) 

• Energioptimerings projekt: Ansøgning til pulje ved kommunen er klar. Favrskov Kommune har dog endnu ikke 
frigivet puljen, så vi afventer de endelige retningslinier. (Lene) 

• Projekt skovråd: Der følges op på projektet. (Hanne og Lone)  
 
2. Bestyrelsen 

• Bestyrelsens opgaver: Vi vil gerne opfordre til opbakning og støtte til de opgaver/projekter som bestyrelsen laver. 
Og at man bakker op om de ting og regler, der er og bliver meldt ud. Mere information kommer på næste 
staldmøde, som der indkaldes til snarest.    

• Bestyrelsesreferater: Lægges på hjemmesiden - læs det gerne og få spændende informationer. 
 

3. Ansatte 
• Opfølgning Lone og Sandis: Der har været afholdt medarbejdersamtaler. Rikke er fremover personaleansvarlig for 

staldpersonalet. Hanne har fortsat kontakten til elevholdsundervisere. 
• Vikar for Sandis: Der er ikke økonomisk muligt at udbetale dobbeltløn. Der aftales med Sandis, at han prøver, om 

han kan få tider til genoptræning efter frokost, så det går mindst muligt ud over de daglige opgaver i stalden. Der 
opfordres fortsat til at vi hjælper hinanden. Morgentjansen bør de fleste kunne hjælpe med, da man så bare starter 
tidligt i stalden. Samtidig giver det også dem, som ikke har opgaver på HIRI, mulighed for at hjælpe og bidrage på 
HIRI. Hvis man ikke har mulighed for at hjælpe tidligt om morgenen, må man jo gerne bytte en staldvagt eller andet 
med dem, der har mulighed for det.  

• Vikarordninger: Der undersøges muligheder for vikarordninger ved længere sygdomsforløb, i kombination med en 
sygedagpengeforsikring. Der arbejdes på at finde en vikar i sommerferieperioden. 
 

4. Stalden og dagligdagen 
• Sikkerhedsregler: Dansk Rideforbund har et rigtig godt opslag. Det tager vi med på næste staldmøde. 
• Ridning med grime: Når I rider rundt med grime og træktov så udvis hensyn til andre ryttere. HIRI heste må ikke 

ride med grime. 
• Fold opdeling: Vi undersøger muligheden for yderligere opdeling af hoppe-fællesfold G. Der bliver snart lavet 

opslag om sommergræs-/fælles-/enefolde. (Malene) 
• Ekstra ydelser: Hø i net/lukket boks kan vi desværre ikke tilbyde som ekstra ydelse længere. Det er af 

sikkerhedshensyn til vores staldpersonale og vores staldvagter/nathø. 
• Ormekur: Vi skal samle ind igen, inden hestene kommer på græs. Alle heste/ponyer i stalden, skal have tage 

prøven på dette tidspunkt. Vi undersøger dato. 
• Kunstgødning på folde: Ønsker man at ens græsfold skal have kunstgødning, står man selv for udgiften hertil, 

man kan dog ikke tvinge sine foldkammerater til at bidrage. Casper, som har overtaget HIRI´s gamle 
gødningsspreder, har tilbudt at sprede gødningen, hvis der er behov for det. Måske Casper også kender til 
mængde, man bør sprede, hvis det skal have nogen effekt og udgiften hertil. 

 
5. Kursus, arrangement og undervisning 

• Springkursus: Heidi (Q2) tilbyder et springkursus og der er laves et Facebook opslag om tilmelding. Dato mv. 
kommer på facebook. Vi prøver det af og ser behovet. 
 

6. Rideskole, parts og elevheste 
• Elevhold: Fyldte hold på begge dage og venteliste. Det går rigtig godt. 
• Ridelejr: Der er sat dato for ridelejr 2018 til 10-11-12 august. Info følger. (Rikke og Emma) 
• Status elevheste: Nye parter på Lise og Laika. Heino/Lise/Van Gogh mangler part. 
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• Ny elevhest: Der kigges efter en elevhest mere til vores hestehold.  
• Parter og møde: Vi har afholdt partsmøde med alle forældre og parter vedrørende den nye partshåndbog og 

generel information. 
 
7. Haludvalg 

• Ansøgning: Der er sendt ansøgning ind til budgetproces 2019-22 ved Favrskov Kommune til hal nr. 2.  
• Opgaver: Der er arbejdet med lovgivning, totalentrepriseleverandører, diverse instanser, markedsundersøgelser, 

fundraising, møder med politikere, møder med kommunens folk og der er regnet på diverse finansieringsformer. 
• Opfordring fra haldudvalget: Haludvalget opfordrer til, 1. at samarbejdet med de øvrige klubber i Favrskov 

Kommune, 2. møder for foreninger i kommunen, 3. samarbejdet med Favrskov Idrætssamvirke, 4. sponsorater 
forankres i bestyrelsen, hvor opgaverne mere naturligt hører hjemme.  

• Rideklubmøde: Der afholdes møde igen onsdag den 25. april med de øvrige klubber i Favrskov Kommune – denne 
gang i Thorsø. 

 
8. Vedligeholdelsesudvalg 

• Vandingsanlægget: Der er problemer med vandingsanlægget i hallen. Det kræver en justering efter vinteren. 
Michael arbejder på det. 

• Udendørsbaner: Dug udendørs bane og bane vedligehold: Vi undersøger muligheden for reparation. (Tina 
indkøber dug, Laila står for sand/sold løsninger)  

• Vejen: der arbejdes på en løsning (Michael) 
• Arbejdsdag: Hanne står for at indsamle opgaver – info kommer på facebook. 
• Foldaften: Der indkaldes til fælles folddag og fransk hotdog  (Malene) 
• Græsspringbane: Græsspringbanen er lukket. Man må ikke ride på den før den er åben for sæsonen. Der 

opstartes slåning af græs indenfor nærmeste fremtid. (Michael og Sandis) 
 

9. Stævneudvalg 
• D-licens: D-klasser ved stævner kræver nu licens på 250 kr. pr. år. Udmeldingen fra DRF var fra starten at det max 

vil blive omkring 50 kr. pr. år. Bestyrelsen i DRF12 har taget spørgsmålet med videre til DRF-hovedbestyrelse. 
• Stævnesystem: Vi har fået et nyt stævnesystem som hedder Equipe. Det ser ud til at være noget mere brugbar 

end det gamle. 
• Stævner: Stævnedatoer bliver hurtigst muligt lagt på DRF Go. Se datoer på vores hjemmeside. 
• Cafe Hiri: Er der nogle som gerne vil være med i udvalget . 
• DRF12 møde: I mandags var der ekstraordinært DRF12 møde med afstemning af foreslået gebyrforhøjelser til 

DRF12. Dette blev nedstemt. HIRI skal fortsat årligt betale 25 kr. pr. medlem og 100 kr. pr. stævne.  
 
10. Juniorudvalg 

• Der er ikke noget nyt. 
 

11. Marketing- og sponsorudvalg 
• Området har ligget stille. Der skal arbejdes med Michaels (Annettes) fine sponsormateriale. Der forsøges at finde 

flere på HIRI til at hjælpe med opgaven. (Tina og ??) 
 
12. HIRI´s Skovrådsudvalg 

• Projekt Skovråd – Der planlægges stier mm. Næste møde i Skovrådet er på vej. (Hanne og Lone) 
 
13. Økonomiudvalg 

• El aftale: Der arbejdes på en fornyet aftale (Jan) 
• Bankforbindelse: Vi overvejer at skifte bank til den lokale bank, Djurslands Bank. Tilbud er under udarbejdelse. 
• Boksgennemgang: Når man flytter fra en boks på HIRI, enten ifbm. fraflytning fra HIRI eller blot får en anden boks i 

stalden, skal boksen afleveres hel og ren. (se bokskontrakt). Det inkluderer bl.a. at fjerne spindelvæv rundt i hele 
boksen incl. op under loft og det værste lort på væggen. Der foretages boksgennemgang hver gang, hvorefter man 
får besked, hvis noget kræver lidt ekstra indsats. Dette er besluttet af bestyrelsen.  

• Opkrævninger fra HIRI: Opkrævninger fra HIRI skal tilmeldes pbs. Jfr. tidligere beslutning, må HIRI opkræve 50 kr. 
i gebyr, såfremt dette ikke sker. 
 

14. Eventuelt 
• Jubilæum: Hinnerup Ridecenter har 20 års jubilæum i 2019 og Hinnerup Rideklub 25 års jubilæum. Er der nogen, 

som gerne vil være med til at arrangere? 
• Markedsdag i Søften: lørdag den 9. juni, kl. 10-16: Undersøger om vi kan finde på noget. (Tina) 
• HIRI Arbejdsdage: Søndag den 27. maj kl. 10-16 og søndag den 26. august kl. 10-16.  
• Staldmøde: Tirsdag den 15. maj kl 19 i rytterstuen  
• Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 22. maj 2018 kl. 18.30. Vi informerer på Facebook inden mødet, så I kan 

komme med eventuelle spørgsmål og ideer til bestyrelsen på HIRI. (Tina)  


