
Referat af bestyrelsesmøde den 30. oktober 2014 
 

Deltagere: Lene, Sofie, Lise, Malene og Ulla (Afbud: Hanne)  
 
Opfølgning 

 Sponsorspring SuperBrugsen  
 
Vedligehold: 

 Lys i ridehallen: Vi køber nye pærer og lejer en mandskabslift for at få mere og bedre lys i hele 
hallen. (Jan) 

 Stalddøre: Vi har fået tilbud på tre nye stalddøre, som vi har valgt at sige ja til: Pris: 45.000 kr. inkl. 
montage. Vi får brug for hjælp til at fjerne de gamle døre, dette vil der blive indkaldt til. (Lene) 

 Vi har også fået tilbud på reparation af facadepartiet ved rytterstuen på førstesal. Dette projekt 
udskyder vi dog til foråret for at kunne lave mest muligt selv. Indtil da laver vi en nødløsning som 
stopper skaden. (Lise) 

 Muren ved den blå container er repareret.  

 Vi laver de 4 bokse (Flicka, Rossini og de to ponybokse på hver side) om til 3 hestebokse for at 
imødekomme efterspørgslen på store hestebokse. (Lene) 

 Der sættes stopklods på skinne til port i hallen. Vi spørger Casper.  

 Flere steder, bl.a. i rengøringsrummet bag køkkenet, slukker lyset ikke automatisk. Vi spørger 
Mathildes far. 
  

Stalden og dagligdagen  
• Sofie Eggert har været ansat som staldpige siden 1. oktober, og det går rigtig godt. Da Sofie 

sandsynligvis starter på uddannelse den 1. februar, begynder vi at annoncere efter en ny staldpige 
omkring 1. december.  

 Ekstraydelser: Der opkræves 150 kr. pr. ekstraydelse. Alt undtagen grimepåsætning er ekstraydelse. 
Der bliver opkrævet for hele måneder. Der er også 1 måneds opsigelse på ekstraydelser.  

 Der gives dobbelt træpillesmuld i november og december.  

 Man skal betale for træpillesmuld, før man tager en sæk. Vi arbejder på at etablere betaling via 
mobile pay.  

 Vedr. wrap: Man skal bruge de sorte spande, når man giver wrap, og spandene skal proppes. 
 
Regler 

 Facilitetskortet følger udelukkende rytteren, dvs. alle – også gæsteryttere og hjælperyttere – skal 
betale facilitetskontingent for at ride på HIRI. Hjælperyttere skal ligeledes på staldvagt.  

 En gang til: Man skal betale for træpillesmuld, før man tager en sæk. Vi arbejder på at etablere 
betaling via mobile pay. 

 Der skal altid være ryddet op på staldgangen. Før og efter du rider. 

 Der må ikke hænge noget på boksens front-tremmer, så boksdøren ikke kan åbnes. Der må kun 
hænge gamacher, hvis man betaler for ekstraydelse (og boksdøren skal stadig kunne åbnes). 

 Dækkener må ikke hænges til tørre på boksen. Brug dækkenholderne. 

 Vi opdaterer reglerne for brug af hallen og laver en oversigt. 

 Vi har mange mus og p.t. desværre også rotter. Derfor: Hvis man opbevarer godbidder eller foder i 
sit staldskab, skal det være i en fuldstændig tæt beholder. 

 Sadelrummene skal være ryddet op. Dit sadelskab skal være lukket og der må ikke stå noget foran 
dit skab. Staldholdene lægger det ind til glemte sager. 

  
 
 
 
 
 



Fold og baner 
• Vi forlænger muligheden for græsfold med 14 dage. Absolut sidste dag for brug af græsfoldene er 

d. 14. november. 
• HIRI-hestene bliver på græsfolden indtil videre. 

 Der er fortsat problemer med at få kørt banen i hallen, så den bliver jævn. John indkalder dem fra 
hvert staldhold, som plejer at køre banen, til en aften med erfaringsudveksling. 

 
Rideskolen  

• DIF og Favrskov Kommune yder tilskud til elevkontingent til vanskeligt stillede familier i projekterne 
”Idræt for alle børn” og ”fritidspas”. For at få del i tilskuddet sendes en mail til bogh.hiri@mail.dk. 

• Vi har fået foræret en sponsor-saddel. Partsudvalget vurderer de ledige sadler til rideskolehestene. 
• Rideskolehestene må som udgangspunkt kun gå to timer pr. dag. Dette kan kun fraviges hvis en af 

hestene er halt/syg.  
 
HIRI-heste udvalg  

•  Der laves en samlet oversigt over, hvilke regler der gælder for partshestene. 

 Se info om ordningen på www.hiri.dk og hvem du skal kontakte, hvis du er interesseret i at få en 
part.  

 
Juniorudvalg  

•  Juniorudvalget planlægger staldmesterskab evt. kombineret med lidt julehygge  
 
Marketing og sponsorudvalg  

•  Hvis du er ny, skal du kontakte hanne_hiri@live.dk for at få lavet et medlemskort.  

Stævneudvalg 
• Dressurstævnet den 12. oktober var en stor succes med mange starter  

• Stævnekalender for 2015 bliver udarbejdet i begyndelsen af det nye år. 
 

Kurser og undervisning  
• Den 15. + 16. november danner HIRI igen rammen om Para-dressur-rytternes træningssamling. 
• Søndag den 9. november arrangerer Anne ”Mental træning/stævnegruppe” for alle interesserede. 
• Ryttermærke 4-kurset er startet op, der er prøve den 23. november. Den 6. november tager 

kursusdeltagerne fra HIRI til ”klar-parat-start”-kursus på Vilhelmsborg. 
• Ditte har stoppet undervisning om torsdagen. Vi arbejder på et alternativ for dressurrytterne, 

nærmere info følger.  
 
Økonomi 

• Likviditetsregnskab for september og oktober er gennemgået af Malene og Lene, det ser fint ud. 
• Der oprettes en særskilt bankkonto til henlæggelse til projekt Ridehal nr. 2. 
 

Eventuelt 
• Vi køber en ekstra støvsuger. 
• Til generalforsamlingen skal vi have fundet nogle nye og flere medlemmer til bestyrelsen, vi vil 

gerne op på otte medlemmer. Vi skal også have fundet en ny formand. Det er bestyrelsens 
holdning, at alle bør tage en tørn med bestyrelsesarbejdet, mens de er på HIRI. Derfor: Begynd at 
overveje, om det er nu, du skal give dit bidrag til bestyrelsesarbejdet. 

• Sofie skal til Christmas Show på Vilhelmsborg, så vi skal have fundet en vikar til dagene 9.-12. 
december. Henvend dig til Sofie, hvis du har mulighed for at hjælpe. 

• Der afholdes et bestyrelsesmøde inden jul, hvor vi har fokus på projekt ’hal nr. 2’, og hvor 
projektgruppen deltager. Vi satser på torsdag den 27. november.  

• Der afholdes staldmøde torsdag d. 13. november kl. 19.00. 
 
Referent: Ulla 


