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Mødetid: 18. august 2018 kl. 18:30 
Mødedeltagere: Tina, Lene, Emma, Malene, Michael, Hanne, Jan, Rikke, Susan 
Afbud: Ingen 
Referent: Susan 

 
 
1. Opfølgning 

• Traktor: Vi har evalueret ny traktor op mod vores nuværende traktor. Det kan ikke svare sig at skifte den ud da den 
er i sådan en stand at den kun kræver løbende vedligehold. Vi afviser ikke indkøb af en nyere traktor men det bliver 
ikke pt.  

• Test af DanLøn: DanLøn testes. Vi skal have fundet ud af om det kan erstatte Bluegarden, som er vores 
nuværende lønsystem. Med et nyt system vil vi spare penge i gebyrer. Der testes i løbet af efteråret. (Randi) 

• Foderplan elevheste: Foderplanerne mangler de sidste justeringer og samtidig laves der en beregning på, hvad en 
ændring af foderplaner betyder økonomisk. (Randi) 

• Energioptimerings projekt: Godkendt på Byrådsmøde, så vi afventer de endelige retningslinjer. Michael har møde 
med dem senere på måneden.  

• Projekt skovråd:  
Hanne afventer. Skovrådets projektbeskrivelse ligger til udtalelse ved kommunen, men alle udtalelser er ikke i hus. 
Man forventer at man holder skovrådsmøde i løbet af september. Der deltager vi selvfølgelig for at få indflydelse på 
de allerede planlagte ridestier. 

• Sikkerhedsregler: Dansk Rideforbund har et rigtig godt opslag som vi skal flette ind i vores egne regler og tager det 
op på staldmødet som en reminder for vores sikkerhed  

• Staldhold og barn/voksen ved familie. Ryttere på HIRI, som ikke er fyldt 15 år, skal medbringe 1 voksen på 
staldhold. Familier med flere ryttere under 15 år skal kun medbringe 1 voksen pr. familie. Man må naturligvis gerne 
komme med flere voksne. Bliver man forhindret i at møde på sin staldvagt, er man forpligtet til selv at skaffe en 
afløser. Hvis du bytter staldvagt/sælger din staldvagt, skal der byttes lige over. Dvs. har man en voksen med på sin 
staldvagt, skal der byttes med barn + voksen. Og voksen bytter med voksen.  
Giver det udfordringer med at bytte lige over, fx at man ikke lige kan finde et barn + voksen at bytte med, aftaler 
man med staldholdsformanden om at løse en staldholdsopgave fredag aften, fx tage rytterstuen eller spule 
vandbaljer og fylde vand på folde. 
Udeblivelse fra en staldvagt koster 500,- kr. pr. dag. Staldholdsformanden skal give kasseren besked herom. 

• Vandingsanlægget: Der er problemer med vandingsanlægget i hallen. Det kræver en justering efter vinteren. Laila 
arbejder på det. Husk at køre helt ud i hjørnerne når banerne tages så det fordeles. 

• Udendørsbaner: Dug udendørs bane og bane vedligehold: Vi undersøger muligheden for reparation på 
arbejdsdagen. (Tina indkøber dug, Laila står for sand/sold løsninger)  

• Datapolitik: Jan undersøger det for Hiri 
 

 
2. Bestyrelsen 

• Bestyrelsens opgaver: Bestyrelsen opfordrer til, at staldens medlemmer bakker op om regler, procedurer og følger 
henstillinger. Vær åbne og modtagelige for HIRI info og spørg gerne. Samtidig beder bestyrelsen en gang imellem 
om hjælp og opbakning til projekter, der nogen gange ikke er omfattet på arbejdsdagene.  

• Bestyrelsesreferater: Lægges på hjemmesiden - læs det gerne og få spændende informationer. 
 

3. Ansatte 
Tak til John for at have vikarieret i sommerferien. 
 

4. Stalden og dagligdagen 
• Wrap: pga tørken er wrap blevet en mangelvare i Danmark og den øgede efterspørgsel gør at priserne er steget 

meget. Det rammer også HIRI hvilket betyder at wrapprisen er steget 10% og der er begrænsninger i forhold til hvor 
meget vi i det hele taget kan få lov at købe fra vores faste leverandør. Vi vil gerne undgå at bokslejen skal stige pga 
den ekstra udgift og vi vil også gerne sikre at vi kan levere den mængde hø som vi jf. kontrakterne har forpligtiget os 
til, helt frem til ny høst i 2019. Det kan vi hvis.  
- ALLE bruger spandende (proppet hestespand m/ top til hest og proppet ponyspand m/top til pony) hver gang der 
gives hø. 
- INGEN tager selv wrap-hø til egen hest. Tal med de personaleansvarlige eller staldholdsformændene hvis du ikke 
mener at din hest/pony ikke får ovenstående mængde. Du må ikke selv justere ved at tage ekstra. 
- ALLE heste og ponyer kan max. få én portion formiddag og én nat. Det giver anledning til fejl, forvirring og 
utilfredshed at nogle får dobbelt formiddag og så (måske) ikke nathø. Derfor går vi tilbage til at alle heste behandles 
ens. Alt vedrørende foder skal skrives på hestens bokstavle, ikke den hvide fællestavle. Hjælp hinanden i med 
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ovenstående. Det er i alles interesse at vores wrap rækker frem til ny høst og vi ikke skal have bokslejestigninger 
pga. prisstigningen på wrap.  

• Hø hække – Vi har afprøvet høhækkene og vurderet at det ikke pt. er en løsning for HIRI. Dvs. vi giver wrap til alle 
heste/ponyer morgen og aften. 

• Hø på folde: Bestyrelsen har igen drøftet spørgsmålet om hø på fællesfolde, da vi har fået en konkret henvendelse. 
Der er enighed om at der ikke må gives hø på fællesfoldene, da det skaber for mange konflikter blandt heste og 
ejere. Der må gives hø i baljer på enefolde, men det kræver at ejeren selv står for det og selv rydder op.  

• Fold tildeling – Der har været mulighed for at blive skrevet op til vifte-folden og den mulighed er der for alle folde. 
Man får tildelt foldplads efter listen. Der laves foldplan 2 gange årligt.  

• Staldhold: Vi afprøver at staldformændene skal samles og give ens forståelse for staldholdsopgaver og de pligter, 
der er en del af betalingen for at stå på HIRI”. (Emma, Rikke og Lene) 

 
5. Kursus, arrangement og undervisning 

Der er ikke noget nyt. 
 

6. Økonomiudvalg 
• Bankskifte – det er en tung og tidskrævende proces 

 
7. Rideskole, parts og elevheste 

• Status elevheste: Heino/Flicka/Chaplin mangler part. 
• Ny elevhest: Chaplin starter på elevhold efter sommerferien 
• Ny elevhest: Der ledes efter ny pony 
• Rideskole: Vi er fuldt booket og der er venteliste  

 
8. Haludvalg 

• Vi starter op igen efter sommerferien med et møde mandag den 27. august. 
 

9. Vedligeholdelsesudvalg 
• Vejen/indkørslen. Vi undersøger mulighederne for reetablering af nuværende løsning med fokus på afledning ad 

vand fra søen. 
• Arbejdsdag afholdes søndag 26-8 kl 10-16 

 
10. Stævneudvalg 

• Så nærmer vi os vores Udvidet Klubstævne 8-9 september. Skynd jer ind og få meldt til - det trækker flere starter til 
• Husk også vores staldmesterskab i dressur d. 23 september, nærmere info kommer snarest. 

 
11. Juniorudvalg 

• Vi havde igen i år en fantastisk ridelejr. Tak for den store indsats. 
 

12. Marketing- og sponsorudvalg 
• Området har ligget stille. Der skal arbejdes med Michaels (Annettes) fine sponsormateriale. Der forsøges at finde 

flere på HIRI til at hjælpe med opgaven. (Tina) 
• Der kommer nye medlemskort inden så længe. Vi har besluttet at lægge det på vores Facebook gruppe så kan man 

selv gå ind og printe sit kort (Hanne). 
 
13. HIRI´s Skovrådsudvalg 

Står under opfølgning 
 

14. Eventuelt 
• Jubilæum: Hinnerup Ridecenter har 20 års jubilæum i 2019 og Hinnerup Rideklub 25 års jubilæum. Er der nogen, 

som gerne vil være med til at arrangere? 
 

• Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 18. okt 2018 kl. 18.30. Vi informerer på Facebook inden mødet, så I kan 
komme med eventuelle spørgsmål og ideer til bestyrelsen på HIRI. (Tina)  

 
 
 
Staldmøde holdes på næstkommende arbejdsdag, for at sikre så mange som muligt deltager  


