
Referat af bestyrelsesmøde d. 23/11 2015  
Deltagere: Lene, Malene, Laila, Hanne, Mads, Iben, Ditte og Rikke. 
 
Opfølgning: 

• Staldholdsformænd + minimum 1 mere pr. staldhold informeres om, hvordan vores baner skal køres. Det er 
staldformændenes ansvar at samle et par stykker fra hvert hold, der skal lære at køre baner. Formændene 
aftaler nærmere med Mads ang. hvornår og hvordan denne undervisning skal foregå. Mads taler derudover 
sammen med John ang. dette og får lavet nogle fælles retningslinjer for banekørsel. Der forsøges at lave et 
hold til oplæring. (Iben) 

• Facadepartiet ved rytterstuen på førstesalen: Der indhentes forskellige tilbud på dette fra lokale tømrer. 
(Mads) 

• Så er spejlet i hallen eller rettere brædderne under spejlet på plads. Tak til Mads. 
• Bestyrelsen arbejder på et årshjul over diverse aktiviteter, så alle i stalden nemmere kan langtidsplanlægge. 

Hele bestyrelsen kommer med input til Iben. (Iben) 
• Der er sat navne på de ansvarlige for de forskellige opgaveområder. Listen hænger på opslagstavlen i stalden. 

Man skal kontakte den/de ansvarlige for det område, man har spørgsmål til. Mangler opdatering. (Lene) 
• Vi mangler udmelding på lovgivning/krav til boksstørrelser – iflg. DRF12 skulle der komme udmelding i 

oktober. (Lene) 
 

Bestyrelse og opgavefordeling: 
• Rikke er nu en del af bestyrelsen. Tak for det Rikke!! 
 

Ansatte: 
• En engelsk udgave af APV er afleveret til John. (Hanne) 
• Staldhjælpere. Ann-Helena starter igen pr.1/11.  
• Vi undersøger fortsat muligheden for at kunne tilkalde en ekstern vikar i forbindelse med sygdom og ferie. 

Såfremt der er frivillige nok til at dække vagtplanen, er det det man gør, da eksterne vikarer er dyre. Der 
annonceres efter en fast vikar tilknyttet HIRI. (Hanne og Ditte) 

• Kontrakten for staldpersonale revurderes og opdateres. (Best.) 
 

Stalden og dagligdagen  
• Smuld 1 pose i ponyboksene og 2 poser i hesteboksene her i november og december. 
• Naturværket har ikke produktion lige pt. af spåner men vender tilbage når de igen kan levere. 
• Vinduerne i stalden skal være lukkede under frost, både dag og nat. Risikoen for at vandrørene springer når 

det fryser er alt for stor. John skal ikke bruge tid på at åbne og lukke vinduer. Så har din hest eller pony 
vindue, skal du sørge for, at den er lukket. Aftenfoder og wrap holdene skal sikre at døre og vinduer er lukket.  

• Beskeder skal skrives på engelsk på de nye små tavler på boksene.  
• Staldholdene opdateres start december. Der kan forekomme om rokeringer mellem holdene. 
• Staldholdsopgaveoversigten opdateres ligeledes. 
• Staldvagtskalenderen for 2016 ligger på HIRI´s hjemmeside. 
• Husk at selve staldvagten er planlagt til kl. 7-10. Ryd op alle steder og fej grundigt alle de steder John ikke kan 

nå i hverdagene.  
• Der er en del tomme bokse. Vi markedsfører HIRI, på hestenettet, gul og gratis, Facebook m.m. Der vil blive 

annonceret på hjemmesiden, at det er godt at besøge os lørdag/søndag fra 9-10. Staldformændene og 
staldholdene skal forvente at der kommer gæster på deres staldvagt, som de skal tage imod, vise stedet frem 
og svare på spørgsmål. Klargøring af bokse til nye pensionærer ligger hos staldholdene. (Rikke er tovholder) 

• Miljøtilsyn: Der har været tilsyn fra kommunen.  
o Slutopgørelsen for kloakering foreligger ikke for kommunen. Ditte er tovholder på dette. 
o Tagrende ved møgcontainer skal ledes andet sted hen. 
o Der skal fortsat samles gødning på jordfoldene. 
o Sø projektet sættes i gang og entreprenøren kontakter kommunen så de miljømæssige krav 

overholdes. 
• Wrap: Vi skal bruge spandene til at måle med. Der skal ca. bruges 1/3 balle pr. gang.  
• Der gives en håndfuld wrap om morgenen inden morgenfoder og når hestene er lukket ud giver man den 

fulde mængde wrap. Hestene har så wrap når de kommer ind til middag. 
• Udeblivelse fra staldvagt og arbejdsdage koster 500 kr. i bøde pr. dag. Er man forhindret, så sørg for at bytte 

med evt. aftenfoder/nathø/weekendvagter/bilvask  osv. Herudover er man forpligtet til at deltage i 
stævnedage og klargøringsaftener mv. 

• Privat-hø på folde skal være i baljer. Gammelt hø skal fjernes fra den fold, din hest går på. 
 

 

Fold og baner 
• Grøften virker og leder vand væk fra foldene. Og det nye fine plateau fungerer efter hensigten. 



• Heste-hoppe folden fungerer ikke. Den er meget mudret og det er problematisk med de livlige hopper. Der 
arbejdes på en løsning. Pony-hoppe og heste-hoppe foldene ombyttes.  

• Løbefold: Hvis en hest skal ud på løbefold om eftermiddagen skal man være hos sin hest. Det er ikke en 
foldmulighed hvor man forlader sin hest. Der er frit valg på foldene dog max ½ time pr. dag. 

• Der vil blive lagt riste i vejen så den ikke gentagende gange skyller væk ved store vandmængder. (Mads) 
• Lysmasterne skal opsættes ved den udendørs bane som ikke har lys. Dette udskydes til foråret. Der vil blive 

opsat lys til at give lys omkring de nye vinterfolde. (Mads) 
• Ude banen til venstre er dog til tider meget våd. Der indhentes tilbud på at få nedlagt tegl i den. Stand by pga. 

frost. (Laila) 
• Man har selv ansvar for, at hegnet er i orden på den fold, hvor ens hest går. Dette er også gældende for 

partryttere. 
 

Vedligehold: 
• Hvis man har ekstra tid og godt kunne tænke sig at få nogle småopgaver indimellem i stalden kan man 

henvende sig til John som kan uddelegere opgaver. 
• Der vil forsøgsvis blive afprøvet at afholde en mini arbejdsdag hver måned for dem som har tid. Der vil blive 

lavet en liste på tavlen i rytterstuen med som skal laves. I den forbindelse er det vigtigt at kontakte John eller 
en fra bestyrelsen inden man går i gang. Der vil blive informeret nærmere omkring dette på næste 
staldmøde.  

• Baneplaneren er skæv og mangler pinde. Der diskuteres forskellige forslag til at udbedre dette. Der indhentes 
tilbud på hvad reservedele koster. (Mads) 

• Der er kommet lys og el rundt omkring. 
 

Arbejdsdagsopgaver (eller til en arbejdsaften) 
• De nye stalddøre skal færdiggøres. Mangler udelukkende finish og olie. 
• Søjlen mellem Sasha og Locky justeres. 
• 2 stk. boksplader skal udskiftes. VVS til vandkop først i Queens boks. Vandkoppen skal sættes på væggen i 

stedet for i bokspladen 
• Skabslåge i køkken 
• Stalddørene og boksfronterne trænger til terpentin/linolie.  
• Færdiggørelse af væg/isolering i teknikrum i hallen 
• Oprydning/sortering i teknikrum i hal 
• Oprydning/sortering i teknikrum i rytterstuen 
• Oprydning/sortering garderobe rytterstue 
• Oprydning/sortering i køkkenskabe 
• Plade på bagside af hal 

 

Projekter 
• Projekt halplan søger nye medlemmer. Hvis man har lyst til at deltage i dette kan man kontakte Hanne. Der 

lægges op til en ny taktik med forskellige mål og delmål over en årrække. 
• Bestyrelsen er åben for at man tænker ud af boksen og opretter samarbejde med andre sportsklubber i 

forhold til i fællesskab at kunne søge midler til evt. fælles faciliteter. 
 

Rideskolen  
• Lisa (Frej) vikarierer for Emma frem til nytår, hvor Emma kommer tilbage fra Afrika. 
• Mette går på barsel omkring feb. 
• Der laves en mappe til underviserne med diverse informationer – værdigrundlag, nye ideer, kalender mm. 

Der skal etableres bedre kommunikation med underviserne i form af personalemøder og en særlig gruppe på 
Facebook – der arbejdes stadig på dette (Ditte og Iben) 

• Vi søger en ekstra vikar som kan afløse og undervise både fredag og lørdage ved behov. 
• Der er mange af elevhestene som ikke har sikkerhedsstigebøjler på deres sadler. Dette skal indkøbes. (Rikke) 
• Sidste rideskole dag er lørdag d.19/12 opstart for rideskolen er fredag d.8/1/2016 

 

HIRI-heste udvalg  
• Lucky er solgt. 
• Der er potentielle nye heste i bedding. 
• Vi mangler stadig rideskoleponyer 

 

Partsryttere 
• Der er kommet forslag omkring fornyelses af skabene til partsryttere. Dorthe og Randi er tovholdere. 
• Rammerne for skabene:  

o Parts skabene skal være på stykket ved indgangen til hallen og må ikke være i vejen for 
brandslangen.  

o Der skal være plads til ALLE 18 ryttere der. 
o Skabsudvalget skal forelægge en plantegning til bestyrelsen inden påbegyndelsen. 



o Måske er der fundet en sponsor til plader ved selvbyg  
 
Juniorudvalg  

• Nye medlemmer søges. Henvendelse til Emilie. 
 

Marketing- og sponsorudvalg  
• Tilmelding til af handel med dankort. (Iben og Hanne) 

 

Stævneudvalg 
• Der er kommet flere medlemmer i stævne udvalget og det tegner godt for stævner år 2016. 
• Staldmesterskab i spring d. 22. november er afholdt. Fint og hyggeligt stævne i bedste Hiri stil. Tillykke til alle. 
• Elevstævne og yngste stævne/julehygge bliver d. 6. december. Mette lørdagsunderviser kommer og hjælper. 
• Lisa følger op på klubpokal og pointsystem. (Info på Facebook kommer senere) 
• Lone og Lene har været til møde ved DanskRideForbund vedr. stævnestruktur. 

 

Kurser, undervisning og arrangementer  
• Lisa har annonceret opstart på ryttermærke 3 
• Lene har deltaget i ”Klubbens Årsplan” kurset hos DanskRideForbund. 
• Mads, Hanne og Marlene deltager i kurset ”Ledelse af frivillige i praksis”. 
• Der drøftes at genopfriske brandplanen for Hiri. I tilfælde af brand er det vigtigt at alle ved hvad der skal 

gøres og hvem der skal ringes til.  Er der en forældre eller bekendt der er brand/rednings – person og som har 
lyst til at lave sådan et kursus for alle på Hiri hører bestyrelsen gerne herom. (Rikke) 

• Der opfordres til at man downloader 112 appen, i tilfælde af nødssituation. 
• Mette (lørdagsunderviser) holdt horsemanship undervisning søndag d.1/11. Mange heste og ryttere deltog. 

Kurset var også for børn. Del 1 vil afholdes igen inden kursus del 2. Se opslag på FB. 
• Mette afholder også longerings kurser. Hvis dette har interesse kan Iben kontaktes. 
• Anne Meta kommer og laver nytårssjov i weekenden d 3-4/1 

 

Økonomi 
• Likviditetsbudget og -regnskab følges tæt af Lene og gennemgås af Laila.  
• HIRI har en sund økonomi.   
• Alle indkøb skal forhåndsgodkendes af enten Laila, Malene eller Lene.  
• Boksstatus: vi har ledige bokse. 
• Nets (PBS) har igen meddelt, at prisen på indbetalingskort sættes yderligere op, derfor skal alle sørge for at 

tilmelde indbetalinger til HIRI til PBS, således det kører automatisk. Der pålægges et betalingsgebyr på 50 kr., 
såfremt der ikke er tilmeldt PBS. 

• Der kan søges ”Fritidspas” eller ”Idræt for alle børn”, som giver økonomisk støtte til familier, som har brug for 
støtte til ridesporten. Kontakt Lene på bogh.hiri@mail.dk. 

• Der er lavet nye elektroniske fakturaer til diverse faktureringer, der af og til skal laves.   
• Jfr. Folkeoplysningsloven skal der indhentes børneattester på ansatte og undervisere. Der indberettes til 

Favrskov Kommune sidst i december. 
• Medlemsregistrering for 2015 til DIF/DRF opgøres og indberettes sidst i december. 
• Vandafledningsafgift for 2015 og a conto 2016. Opgørelse og ansøgning om nedsættelse laves sidst i 

december til Favrskov Kommune. 
• Regnskab 2015 og budget 2016 laves sidst i december. 
• Lokaletilskud 2015 og aktivitets- og medlemstilskud 2015 opgøres sidst i december.  
• Revisor gennemgår og godkender både regnskab og tilskudsansøgninger i løbet af januar/februar, således at 

det er klar til Generalforsamling og diverse indberetninger. Tilskudsansøgningerne sendes til Favrskov 
Kommune. 

 

Eventuelt 
• Jordbrugsteknolog studerende Pernille & Karen har været her et par dage i et ”praktik”-forløb på Hiri. De vil 

besøge os 6 gange, hvor fokus vil ligge lidt forskelligt ifht. de opgaver de bliver stillet. 
• Generalforsamling er torsdag den 25. februar 2016 kl. 19.30 i rytterstuen. 
• Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 31/12 ifølge vedtægterne. 
• Næste staldmøde er i forlængelse af generalforsamlingen. 
• Næste bestyrelses møde er tirsdag d.19/01/2016 kl. 19.30 
• Og sidst men ikke mindst en stor tak til alle, som har hjulpet i stalden ifbm. Johns uheld og ferie. Og også tak 

til alle dem, som bare gør en frivillig indsats. TAK.   
 

 
 
Referent, Iben 


