
Referat af bestyrelsesmøde den 30. december 2013 

Deltagere: Lene, Hanne, Sofie, Ulla, Lise og Malene 
 

Opfølgning 

 Vi har stadig brug for en lille gruppe, som kan træde til ved sygdom i stalden. Henvend dig gerne til 

hanne_hiri@live.dk, hvis du har mulighed for at være med i en telefonkæde i tilfælde af sygdom. 

 Der arrangeres sponsorudvalgsmøde hurtigst muligt. 

 DIF har lavet et nyt tiltag – IDRÆT FOR ALLE BØRN, som HIRI gerne vil støtte. Der er lavet små foldere, som vi 

skal have omdelt. Vi fremlægger opgaven til juniorudvalget. (Hanne tager kontakt) 

 Vi planlægger partskampagne, så vi kan få solgt flere parter. (Hanne og Lise)  

 

Stalden og dagligdagen 

 Staldpersonale 

o Vi har afholdt medarbejderdialogmøde med staldpigen. 

o Michel passer boksene på HIRI rigtig godt. Hun har lavet en vejledning til hvordan vi passer vores 

træpille-bunde allerbedst, når vi er på staldvagt. Vejledningen hænger på tavlen i rytterstuen og på 

white-board-tavlen ved indgangen til hallen. Alle staldhold opfordres til at følge vejledningen. 

 Boksene 

o Det er vigtigt, at du tilpasser den rigtige mængde spisehalm eller hø i boksene ellers bliver bunden 

ødelagt. Samtidig skal staldpigen og staldholdene bruge ekstra tid på boksen, for at sortere det fra 

og smide ud. Det koster, at staldpigen bruger tid på det og det koster, at containeren bliver fyldt 

unødigt. Og dyrt, at det hø du har købt og halm HIRI har købt, blot bliver smidt ud. 

 Staldvagter 

o Husk at give vand på alle jordfolde, også helt oppe bagved. Husk at tømme og spule vandbaljerne 

inden du fylder helt op. En gang i mellem skal baljerne renses med en god børste. 

o Husk at tjekke staldvagts-opgavelisten, som hænger på opslagstavlerne i stalden, inden I går ind og 

spiser morgenmad. Det er vigtigt, at alle opgaverne løses. 

o Husk at feje efter middagsfodring, aftenfodring og nathø. 

o Det er vigtigt at fordele, stampe og lægge presenning på møgcontaineren. Vi sparer penge ved at 

hjælpe med det. 

o De tomme poser fra træpillesmuldet skal samles i sorte sække, inden de smides i den blå container. 

o Kryds kun de opgaver af, der er blevet udført på en staldvagt. 

 Diverse 

o Så er der varme på alle vandrørene i stalden – så husk at lukke vinduerne, når der er frost eller 

vejrudsigten siger, at der er frost på vej. Døren til teknikrummet i hallen skal være lukket – for her er 

der også varme på. 

o Er du ny, skal du bestille en bokstavle ved Sanne på tlf. 2041 8578 (alle heste skal have en bokstavle). 

 

Fold og baner 

 Vanding i hal. Der er lavet et alternativt system til vores vandingsanlæg. Brug gerne den cavaletti, hvorpå der 

er fastgjort en slange og en havesprinkler og flyt den rundt i hallen. Den står klar ved vores springmateriel lige 

udenfor barrieren. 

 Når staldpigen skal køre og vande bane om formiddagen, har hun fortrinsret frem for ryttere. Vores staldpige 

kører som regel bane mellem 9 og 10 hver formiddag. 

 Salt i hal. Inden der kommer frost, skal bunden i hallen have lidt salt. Malene indkøber salt og et par stykker 

har meldt sig til at strø. 
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Rideskolen 

 Det går godt på rideskolen. Vi har 3 ledige pladser. 

 Kontakt Camilla på camillan1806@hotmail.dk, hvis du kender nogen der har lyst til at gå til ridning. Så kan 

man altid høre lidt om rideskolen og måske få en plads eller blive skrevet op. 

 Vi planlægger en kampagne for vores rideskole, så vi kan få fyldt alle hold op. 

 Giv gerne besked til Sofie eller Camilla hvis der er nogle der kunne tænke sig at være afløser som underviser 

til rideskolen.  

 

HIRI-hesteudvalg 

 Der er et par ledige partsheste. 

 Lise, Thorleif, Heino og Felix mangler part/parter. 

 Vi skal i 2014 kigge efter en ny rideskolehest, da Boris er ved at være pensionsmoden. 

 

Juniorudvalg 

 Emilie og Josefine har meldt sig til juniorudvalget – er der flere med? Vi glæder os til kommende 

arrangementer. 

 

Marketing og sponsorudvalg 

 Et nyt skilt er på vej til Bagergården, Have og Park samt Hinnerup Auto. 

 Der er søgt efter ny traktor hos ELRO-fonden. 

 Vi planlægger at søge et større projekt i 2014 som indbefatter skridtsti, vandresti og dræning af jord samt 

stabilgrus. 

 Vi søger Nordea-Fonden efter ny rideskolehest. 

 Støt HIRI når du tanker benzin, bestil et benzinkort hos OK benzin. Bestillingsblanketterne ligger i pulten i 

rytterstuen. 

 

Kurser og undervisning 

 Sanne Glargaard holder dressurkursus den 4. og 5. januar på HIRI.  

 Landstræner David Amager holder dressurkursus den 18. og 19. januar. Der er få ledige pladser. Tilmelding 

skal ske hos Lene på tlf. 2814 1625. 

 Hvis du har nye emner til kurser, må du meget gerne sende dit forslag til bestyrelsen. 

 Vi er blevet spurgt, om HIRI vil afholde et ”TREC” kursus. Vi ser positivt på det og Lone undersøger nærmere. 

 Vi undersøger omkring ryttermærke-kurser på HIRI. 

 

Stævneudvalg 

 Vi afventer distrikt 12 før vi har de endelige datoer. 

 

Økonomi 
 Økonomi generelt 

 Likviditetsregnskab for november og december er gennemgået. (Malene og Lene) 

 Vi opfordrer alle til at tilmelde indbetalinger via PBS, da det letter arbejdet meget. 

 

 Opgørelser og indberetninger 

 Der er højsæson og vi har travlt med indberetninger og opgørelser. 
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Boksstatus 
 Vi har få ledige heste- og ponybokse. Kontakt Malene malene.munk.jorgensen@gmail.com 

 

Forslag fra stalden til behandling på bestyrelsesmødet 

 Intet. 

 

Eventuelt 

 Rideskolehestene flyttes til deres sommerfold i en periode indtil det bliver frostvejr, da den nuværende fold 

til rideskolehestene er alt for mudret. Partsudvalget sørger for strøm og hegn. Vi sender en nyhedsmail når 

en alternativ fold er klar. 

 Hallen er lukket hver søndag fra 8-14 til springtræning. Hvis hallen ikke er i brug i perioden må den benyttes 

af andre, men man viger fra hallen, hvis der kommer springryttere. 

 Vi holder staldmøde på HIRI, mandag d.27.01.14 kl. 19.00,  

 Torsdag d. 27. februar 2014 afholder HIRI ordinær generalforsamling i rytterstuen kl. 20.00. 

  

Referent 

Hanne 
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