
Referat af bestyrelsesmøde den 8. april 2014  
Deltagere: Lene, Hanne, Sofie, Lise, Malene og Ulla  
 
Opfølgning  

• Hanne og Casper arbejder med sponsorudvalget, send gerne en mail til Hanne på 
hanne_hiri@live.dk hvis du kender nogle der gerne vil tegne sponsorater til ridehallen.  

 
Stalden og dagligdagen  

• I denne uge er der praktikant i stalden. 
• Der er nyt fodermål på vej. 
• Det er vigtigt at der bruges 1/3 balle hver gang der gives wrap, dvs. At spandene skal 

proppes. Vi fortsætter med den samme wrapleverandør. 
• Vi bliver nødt til at stramme op omkring vores træpillesmuld, da poserne forsvinder. Derfor 

skal alle spørge Lene inden der tages en pose i laden. 
 
Fold og baner  

• Vi har fået en ny bane-planer til vedligehold af bunden i hallen.  
• Forslag til sommerfolde er klar. Vejret bestemmer hvornår de kommer ud. Info følger. 
• Info omkring ormekur følger også. Der samles gødningsprøver i midten af maj, og der gives 

ormekur 14 dage efter hestene er kommet på sommerfold. 
• Vandingsanlægget i hallen trænger til reparation og rens. Det bliver gjort inden påske, og 

derfor vil hallen være lukket for ridning en aften – dato følger. 
• Der bliver fyldt stabilgrus på vejen.  

 
Rideskolen  

•  Juniorudvalget arbejder på at arrangere ridelejr for rideskoleeleverne  til sommer. Vi håber 
også på at arrangere et stævne specielt for eleverne.  

• Hele stalden opfordres til at hjælpe med opsadling osv., når der er rideskole. 
• Når der er rideskoleelever i stalden skal der vises hensyn og respekt. Fx må man ikke gå 

forbi med heste og trillebører, når elevhestene står på staldgangen. Hvis dette ikke bliver 
respekteret, vil stalden blive lukket, mens der er rideskole.  

• Vi har et vikarteam til rideskolen, så vi har back-up i tilfælde af fravær, Sofie, Camilla, 
Mathilde og Nanna.  

 
HIRI-heste udvalg  

• Felix har boksro, så hans hove kan vokse ud (skoene ryger af på folden). Han må gerne 
rides. 

• Vi har Balder på prøve. Vi prøver ham af til rideskolen. 
• Der er et par ledige partsheste. Se info om ordningen på www.hiri.dk og hvem du skal 

kontakte, hvis du er interesseret i at få en part.  
 
Juniorudvalg  

• Josephine og Emilie er valgt som juniorudvalgs-repræsentanter til bestyrelsen. Men 
juniorudvalget kan bestå af mange flere, derfor opfordrer vi til at man henvender sig til 
Josephine eller Emilie, hvis man har lyst til at være en del af juniorudvalget på HIRI. 

mailto:hanne_hiri@live.dk


Juniorudvalget har tidligere arrangeret ture til Djurs Sommerland, arrangementer på HIRI, 
ride-lejre for vores rideskoleelever og meget mere.  

 
Marketing og sponsorudvalg  

• Vores sponsor Land og Fritid kommer med en tilbud-flyer om mobilabonnement og 
mobiltelefoner. De kommer til at ligge i rytterstuen, del gerne.  

• Vi opfordrer til at man støtter Hinnerup Ridecenter når man tanker benzin eller diesel. 
Bestil et benzinkort til OK på HIRIs hjemmeside og støt HIRI. Der ligger også 
tilmeldingsblanketter under pulten i rytterstuen. 

• Ansøgning til start- og udviklingspuljen (støtte til ponygames) er sendt til Favrskov 
Kommune.  

• Aktivitet ifm. støtte fra Superbrugsen undersøges. 
• Sponsorudvalget vil stadig gerne have flere med. Kontakt Hanne på (mobil 4036 3455) hvis 

du har lyst til at være med.  
• Vi har lavet ny reklamefolder på rideskolen, hvor kontaktpersonen er ændret til Eva 

Hulgaard.  
 

Stævneudvalg 
• Den 14. og 15. juni holder vi klubstævne på HIRI 
• Lørdag den 16. august holder vi et klub-springstævne. 
• Den 6. og 7. september holder vi SH-cup på HIRI 
• Opret gerne en profil på DRFGo! Læs mere på www.hiri.dk og hvordan du bærer dig ad. 

 
Økonomi 

• Likviditetsregnskab for marts 2014 er gennemgået af Malene og Lene. 
 
Junior-udvalget 

• Juniorudvalget arbejder på at arrangere ridelejr for rideskoleeleverne til sommer. Vi håber 
også på at arrangere et stævne specielt for eleverne.  Vi afventer datoer. 

 
Kurser og undervisning  

• David Amager kommer igen d. 12. + 13. april og 24. + 25. maj – se www.hiri.dk for 
tilmelding. 

• Niels Clemensen har desværre valgt at stoppe som underviser, da de skal have barn. Vi har 
været rigtig glade for Niels, og takker for hans engagement på HIRI. 

• Pr. 1. maj starter Ditte med at undervise tirsdag og torsdag. Man kontakter selv Ditte for 
tildeling af undervisningstid. 

 
Eventuelt 

• Søndag den 27. april holder vi arbejdsdag på HIRI. Hvis du ikke kan komme må du meget 
gerne melde tilbage til Malene, så du evt. kan tildeles en opgave du kan klare på et andet 
tidspunkt. 

 
Referent 
Ulla 

http://www.hiri.dk/

