
Referat af bestyrelsesmøde d. 16/01 2017  
Deltagere: Lene, Malene, Laila, Hanne, Tina, Ditte og Randi. 
Afbud: Iben og Emma 
 
Opfølgning: 

 Regeringens lovforslag om ændringer/lempelser i ”Lov om hold af heste” blev 1. behandlet fredag den 11. 
november 2016. 2. behandling er udskudt og finder først sted den 19. januar 2017. Lempelserne betyder 
bl.a., at HIRI ikke skal foretage ændringer af boksstørrelserne (Lene). 

 Der laves liste over vedligeholdelsesopgaver, som skal udføres på næstkommende arbejdsdag (Randi). 

 Miljøtilsyn - vi afventer et opfølgning fra Favrskov Kommune (Ditte). 

 Oversigt over opgavefordeling kommer på opslagstavlen i hallen efter Generalforsamlingen (xxx). 

 Vi mangler en person til at tage ansvar for den lille traktor, først og fremmest hjælp til at hente diesel (xxx).  

 Iværksætterudvalg - vi afventer tilbagemelding fra Christian. 

 Vores solarium-køb er gået i vasken – markedet undersøges (Laila). 
 

Bestyrelse og opgavefordeling: 

 Nye bestyrelsesmedlemmer søges! Vi laver et opslag på facebook . Kridt hesteskoene – der er 
Generalforsamling lige om lidt. 

 På onsdag, d. 18. januar, er der et arrangement for bestyrelsesmedlemmer i foreninger om lovgivning. Lene 
deltager. 

 
Ansatte: 

 Annika har fundet andet arbejde, og stopper på HIRI med sidste arbejdsdag torsdag d. 16. februar. Vi har 
ansat en ny staldpige, Bettina Biber. Bettina er fra Ungarn, og har tidligere arbejdet i en privat stald i Mesing 
v/ Hørning. Bettina er nu flyttet til Hinnerup, og glæder sig til at påbegynde arbejdet på HIRI. 

 Kontrakten for staldpersonale revurderes og opdateres. (Best.) 

 Vi mangler nye rideskoleundervisere, og annoncerer efter nye kandidater til HIRI´s undervisningsteam. 
 
Stalden og dagligdagen  

• Stalden er godt fyldt op - der er ingen ledige bokse. 
• Der skal navn på alle hø-poser, og rent sikkerhedsmæssigt skal de stilles under havre-siloen ved siden af 

Heino. 
• Bøtter med foder i fodervognen, må kun ske ved indkøring af nye heste. Der sker alt for mange fejl. 
• Husk at samle klatter op i hallen. 
• Longeringsreglerne er, at der kan longeres i hallen, hvis der max er en eller to ryttere til stede, og hvis de 

pågældende ryttere giver lov. 
• Springtiden om søndagen er forbeholdt springryttere, som springer mere end et eller to spring. 
• Vær opmærksom på HIRIs færdselsregler i ridehallen når der er trængsel. Reglerne ligger på hjemmesiden og 

hænger på opslagstavlen. 
• Vi har modtaget et tilbud på foder fra Aveve. Vi takker nej til tilbuddet. Vi har regnet på foderenhederne og 

det viser sig bl.a., at foderenhederne i Aveve er mindre end i vores nuværende foder. 
 
HIRI-hestene 

• Det er en dejlig flok HIRI-heste vi har – det kører bare rigtig fint. 
 
Fold og baner 

• Husk at gå en runde på foldene en gang imellem, så vi sikrer, at hegnet hele tiden er helt og sikkert. 
• Vi arbejder på afslutning af plateau og dræn ved fællesfoldene med håndværkerne (Laila). 
• Vi tester stadig betonsmuld ved indgangspartiet på rideskolehestenes fold – vi vil gerne se hvordan det ser ud 

efter en sæson. 
• Vi undersøger pris på mere udendørs lys på den gamle dressurbane (Laila). 

 
Vedligehold: 

 Dørhåndtaget på yderdøren ved toiletterne virker ikke. Vi kigger efter dørpumper til toiletdørene i stedet, så 
vi kan holde på den dyre varme. 

 
Projekter 

 Projekt hal er i gang, der kigges på projektansøgning og fonde. 

 Tina træder ind i haludvalget. 
 
Rideskolen  



 Vi annoncerer efter nye rideskoleundervisere til vores team. 
 

 
Partsryttere 

 Der er et par ledige parter. 

 Der sættes 5 nye skabe op til parterne, som man skal dele. 
 

Juniorudvalg  
• Vi venter spændte. 
 

Marketing- og sponsorudvalg  

 Vi har fået en ny sponsor til kattefoder – en rideskoleelevs far har tilbudt at donere . 

 Vi leder efter sponsorer til vga-godkendte ridehjelme, som er et lovkrav pr. januar 2018 (Malene). 
 
Stævneudvalg 

• Der er afholdt stævneudvalgsmøde tirsdag den 10. januar 2017. 
• Vi har sendt en ansøgning afsted, hvor vi har ønsket stævnedatoer for den kommende sæson. 
• Vi tager til D-stævne koordinerende møde d. 23. februar, hvor vi finder ud af hvilke datoer HIRI får lov til at 

afholde stævner (Lone og Lene). 
• Udvalget søger flere stævneudvalgsmedlemmer. 

 
Kurser, undervisning og arrangementer  

• Vi afholder dressurkursus ved Michael Liocouras søndag d. 22. januar. Næste kursusdag er søndag d. 19. 
februar 2017, tilmeldingslisten hænger på døren til kontoret i rytterstuen. 

• Der arrangeres longeringskursus v/ Tanja Henningsen i februar. Opslag følger også på døren ved kontoret i 
rytterstuen. 

 
Økonomi 

 Fremover skal indbetaling af elevkontingent og boksleje ske via Nets (PBS). Dvs. du skal tilmelde dit 
indbetalingskort til betalingsservice. Der pålægges et betalingsgebyr på 50 kr., såfremt der ikke er tilmeldt 
Nets (PBS). 

 Økonomisk støtte til trængte familier. Puljen ”Idræt for alle børn” hos DIF er lukket midlertidigt og forventes 
åbnet igen ultimo 2017. Vi gør opmærksom på puljen ”Fritidspas” hos Favrskov Kommune, som hjælper 
økonomisk trængte familier. Tildeles støtten, reducerer det elevkontingentet på elevhold. Skriv en mail til 
kasseren på bogh.hiri@mail.dk. 

 Jyske bank har meddelt, at der fremover opkræves negative renter på indeståender – HIRI opretter en konto 
med en længere bindingsperiode og dermed lavere ”straf-rente”. 

 Likviditetsbudget og -regnskab følges tæt af Lene og gennemgås af Laila og Malene. 

 HIRI´s økonomi er fortsat sund og stabil. 

 Alle indkøb skal forhåndsgodkendes af enten Laila, Malene eller Lene. 

 Jfr. Folkeoplysningsloven skal der indhentes børneattester på ansatte og undervisere osv. i folkeoplysende 
foreninger, der får lokaletilskud. Det er nu foretaget for HIRI for 2016. Fremover foretages det inden/ifbm. 
ansættelse. 

 Afgivelse af erklæring/indberetning til Favrskov Kommune om, at HIRI indhenter børneattester er foretaget. 

 Ansøgning om tilskud til økonomisk trængte familier er indsendt til Favrskov Kommune/”Fritidspas”. Tildeles 
tilskud, reduceres elevkontingentet. 

 Medlemsstatistik for 2016 til DIF/DRF er opgjort og indberettet primo januar. 

 Opgørelse og ansøgning om nedsættelse af vandafledningsafgift for 2016 og a conto 2017 er lavet sidst i 
december og indsendt til Favrskov Kommune. 

 Regnskab 2016 og budget 2017 laves i løbet af januar. 

 Lokaletilskud 2016 og aktivitets- og medlemstilskud 2016 er opgjort sidst i december. 

 Revisor gennemgår og godkender både regnskab 2016 og tilskudsansøgninger vedr. lokale- og 
medlemstilskud i løbet af februar, således regnskabet er klar til Generalforsamling. Tilskudsansøgningerne 
indsendes herefter til Favrskov Kommune. 

 
Eventuelt 

 Generalforsamling er mandag den 27. februar kl. 19 på HIRI – vi glæder os til at se rigtig mange. 

 Datoer for arbejdsdage i 2017 meldes ud, når stævnedatoer er fastlagt sidst i februar. 
 

 
Referent, Hanne 
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