
Mødereferat 
 

Mødetid: 06. december 2018 kl. 18:30 

Mødedeltagere: Lea, Lene, Emma, Malene, Michael, Rikke, Susan 

Afbud: Hanne, Jan 

Referent: Susan 
 

 
1. Opfølgning 

 Vejen: Vi renoverer indkørslen. Der er indhentet flere tilbud. Starter så snart som muligt. (Malene) 
 Traktor: Til brug for vintervedligehold og opdatering af nuværende traktor, leder vi efter en ny traktor. (Michael) 
 Test af DanLøn: DanLøn skal testes, om det kan erstatte Bluegarden som lønsystem for at spare penge i gebyrer. 

(Randi og Marianne) 
 Foderplan elevheste: Der følges op på foderplaner på elevhestene og justering foretages løbende. (Susan) 
 Energioptimerings projekt: Vi vil blive kontaktet. (Jan og Michael)  
 Projekt skovråd: Ridestier bliver anlagt senere i forløbet. HIRI er på banen. (Lone) 
 Dybdalen og mountainbikes: Afventer Himmerigsstierne. (Malene, Lene og Lone)  
 Sikkerhedsregler: HIRI’s regler er opdateret og lægges på www.hiri.dk. (Lene) 
 Datapolitik: Der arbejdes på et produkt. HIRI´s data er kortlagt og Dansk Rideforbunds info og guides vedrørende 

emnet er ligeledes vurderet. (Jan) 
 Foldplan: Til sommerfold-arbejdet melder vi ud i bedre tid. Ved fold-arbejde hjælper alle. Vi laver en HIRI plan til 

den tid. (Malene, Susan) 
 Hjemmeside: Vi er ved at opdatere hjemmesiden. (Lea) 

  
2. Bestyrelsen 

 Strategi: Bestyrelsen arbejder på en strategi for ridesporten på HIRI og fremtidssikring. Vi indkalder til en 
visionsaften, hvor vi snakker om de indkomne ideer (Lea). Sæt kryds i kalenderen den 15. januar 2019 for hele 
stalden kl. 18.30. 

 
3. Ansatte 

 Julegave: Der sørges som vanligt for julegave til staldpersonale. (Rikke) 
 

4. Stalden og dagligdagen 
 Traktorkursus: Der er afholdt traktorkursus. Tak til Casper for det og til de nye Hiri- traktorførere. 
 Bund i hallen: der kommer sold fredag formiddag 
 Frostberedskabsplan: 

a. Varme i teknikrum i hallen ved frost. (Michael) 
b. Løsning til automatik af varmestyring af vandrørene i stalden og halmafd. undersøges. (Michael) 

 Vinduer i stalden: ved udsigt til frost skal man lukke sit eget vindue, gerne hele stalden, alle hjælper alle. Det 
samme om formiddagen med at åbne alle vinduer, så der kommer udluftning til stalden. Dvs. åben ikke kun dit eget. 

 Boksudlejning: boksen hvor vi har plads til dækkentørring sløjfes, hvis vi får en pensionær. I så fald opsætter vi 
støtter i en ledig ponyboks.       

 
5. Kursus, arrangement og undervisning 

 Hestens adfærd: Arrangement vedr. hestens adfærd af Lizette Nora kommer snarest for børn og unge i hele 
stalden lørdag den 19. januar 2019. 

 Dressurkursus: Dressurkursus ved Vibeke Degn og Tanja Henningsen, Bjarne Elefsen. Datoer kommer senere. 
 Forslag: Vi vil meget gerne tilbyde diverse kurser på HIRI og vil planlægge det til max 1 gang månedligt. Alle er 

velkomne med forslag. 
 

6. Økonomiudvalg 
 Bokslejestigning: Der kommer en stigning i boksleje pr. 1. januar 2019. Bokslejen stiger med 25 kr. pr. måned. 
 Reminder på økonomisiden:  

o Opkrævninger fra HIRI skal tilmeldes pbs betalingsservice (Nets). Jfr. tidligere beslutning, opkræver HIRI 
50 kr. i gebyr, såfremt der ikke er tilmeldt til betalingsservice.  

o Alle indkøb skal forhåndsgodkendes af Lea, Malene og Lene. Større investeringer vendes i 
økonomiudvalget, som herefter indstiller til bestyrelsen. 

 Løbende økonomiopfølgning:  
o Likviditetsbudget og -regnskab følges tæt af Lene og gennemgås af Lea og Malene.  
o HIRI´s økonomi er fortsat sund og stabil.  

 Økonomiopgaver december/januar:  
o Jfr. Folkeoplysningsloven skal der indhentes børneattester på ansatte og undervisere osv. i folkeoplysende 

foreninger, der får lokaletilskud. Det er foretaget for HIRI løbende i 2018.  
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o Afgivelse af erklæring/indberetning til Favrskov Kommune om, at HIRI indhenter børneattester foretages 
sidst i december.  

o Medlemsstatistik for 2018 til DIF/DRF opgøres og indberettes primo januar.  
o Opgørelse og ansøgning om nedsættelse af vandafledningsafgift for 2018 og a conto 2019 laves sidst i 

december og indsendes til Favrskov Kommune.  
o Regnskab 2018 og budget 2019 laves i løbet af januar.  
o Lokaletilskud 2018 og Aktivitets- og medlemstilskud 2018 opgøres sidst i december.  
o Revisor gennemgår og godkender både regnskab 2018 og tilskudsansøgninger vedr. lokale- og 

medlemstilskud i løbet af januar/februar, således regnskabet er klar til Generalforsamlingen.  
o Tilskudsansøgningerne indsendes herefter til Favrskov Kommune.  

 
7. Rideskole, parts og elevheste 

 Status elevheste: Heino/Flicka/Niklas mangler part.  
 Ny elevhest: Der ledes stadig efter ny pony 
 Rideskole: Vi er fuldt booket og der er venteliste 
 Plan for undervisning: Vi er ved at lave en plan for indholdet i undervisning så den kan følges af både undervisere 

og vikarer. 
 

8. Haludvalg 
 Der arbejdes fortsat på flere strenge i haludvalget. Og projekt, politikere, forvaltningen, interessenter, andre lignende 

projekter belyses fra alle vinkler. 
 Vi forventer at vores nye plan med strategi for HIRI kan hjælpe i processen. 
 Vi fortsætter med at ansøge ved kommunen. 

  
9. Vedligeholdelsesudvalg 

 Toiletter stopper fortsat ved stævner. Der undersøges en løsning til foråret. (Michael) 
 Vindue og dør i dommertårn skal færdiggøres inden vinter. (Lea) 
 Vi undersøger at lægge ”sand” på ved indgangen til vinterfoldene – ligesom plateauet ved rideskolefolden. (Malene) 

 
10. Stævneudvalg 

 Elevcup gik rigtig godt. 
 Nye medlemmer. Lisa er gået af. Claus og Josefine er nye medlemmer. 
 Julestævnet var en succes. 

 
11. Juniorudvalg 

 Ikke noget pt. 
 

12. Marketing- og sponsorudvalg 

 Christina har en del gode ideer, som vi hører mere om senere. (Hanne) 
 

13. HIRI´s Skovrådsudvalg 
 Ikke noget pt.  

 
14. Øvrige samarbejder 

 Klubmøde: Vi har været samlet med rideklubberne i Favrskov Kommune siden sidst. Et nyt møde er under 
planlægning med Folkeoplysningsformanden og sekretær og Anne Meta. 

 DRF12 møde: Lea og Lene deltog mandag den 3. december. Distriktsmesterskaberne i 2019 afholdes igen på 
Vilhelmsborg, man vil samtidig forsøge at nedbringe underskuddet yderligere. HIRI bad DRF12 undersøge, om en 
løsning med mobile pay uden transaktionsgebyr er en mulighed til foreninger som HIRI, på lige fod med spejderne. 
HIRI ønsker ligeledes, at talentudvikling kommer til at bygge på egenbetaling, da talentudvikling udgør en stor del af 
det totale budget for DRF12.  
 

15. Eventuelt 
 Næste bestyrelsesmøde: Næste bestyrelsesmøde xx. januar 2019 kl. 18.30. (vi vender tilbage) 
 Generalforsamling: Generalforsamling er tirsdag den 26. februar kl. 19 på HIRI – vi glæder os til at se rigtig 

mange.  
 Staldmøde: Næste staldmøde ligger umiddelbart efter generalforsamlingen. 
 Kalender 2019: Aktivitetskalender 2019 for HIRI afventer de endelige stævnedatoer, der først er godkendt sidst i 

februar 2019. Først herefter kan vi planlægge arbejdsdage, jubilæumsdag osv.  
Bestyrelsesmøder kommer ligeledes til at fremgå af kalenderen. Kalenderen lægges på www.hiri.dk. 

 


