
Mødereferat 

 

Mødetid: 22. januar 2018 kl. 18.30 

Mødedeltagere: Hanne, Tina, Lene, Emma, Malene, Michael 

Afbud: Randi, René, Susan 

Referent: Lene 

 
1. Opfølgning 

 Solarie – Det vurderes, at tid og pris er korrekt indstillet. Pris: 15 kr. for 10 minutter via mobile 
pay 2016 2260. Lidt info: Solariets pærer er røde, dvs. samme type som der bruges i 
varmelamper til fx grise     

 Traktor – Der forsøges at finde en ny traktor i år. Der undersøges priser. (Michael) 

 Test af DanLøn - DanLøn skal testes om det kan erstatte Bluegarden som lønsystem for at 
spare penge i gebyrer. Der testes i løbet foråret. (Randi) 

 Foderplan elevheste – Der mangler indsamling af de sidste data, hvorefter den nye foderplan 
iværksættes. (Randi) 

 Partshåndbog – Der arbejdes på en partshåndbog. (Partsudvalget) 

 Energioptimerings projekt er fortsat i fuld gang. Forskellige tilbud indhentes fortsat. 
(Michael). I den godkendte budgetaftale 2018-21, er oprettet et budget til energioptimering som 
ansøges primo 2018. (Xxxxx)  

 
2. Ansatte og bestyrelse 

 APV – Der følges op på APV vedr. Sandis. (Lone) 

 Nyhedbreve - Bestyrelsens medlemmer tilmelder sig følgende 4: Favrskov Idrætssamvirke, 
Distrikt12, Dansk Rideforbund DRF og Danmarks Idrætsforbund DIF.   

 
3. Stalden og dagligdagen 

 Staldhold – Staldholdene skal sørge for at rydde op alle steder i weekenden og feje grundigt 
rundt i alle kroge, så vi hele tiden har et lækkert sted. Vores staldpersonale kan ikke nå det i 
hverdagene. 

 Katte-situationen vendes og der følges op. (Tina)  

 Fodring af katte og rytterstuen - Kattene må kun fodres i hallen ved fodertønden og skålene 
SKAL stå på gulvet og ikke på bordene. Max 2 skåle til foder og 1 skål til vand. Kattene er 
udekatte og må ikke lukkes ind i rytterstuen. De skal derfor som udgangspunkt ikke være i 
rytterstuen. Skulle de slippe ind, må de meget gerne løftes ud igen. Kattelågen er ligeledes kun 
åben indefra. 

 Vand på folde – der vandes ikke i vintersæsonen. Jfr. Lov om Hestehold må heste stå på fold i 
op til 4 timer uden adgang til vand. Slangerne tømmes for vand og pakkes væk, da de 
frostsprænges. Ønsker man selv at vande på foldene, forbliver baljerne på foldene og kan 
fyldes med spande. 

 
4. Kursus, arrangement og undervisning 

 Michael Liocouras og søndags undervisning – fremover meldes datoer også ud på staldens 
facebookgruppe. 

 
5. Rideskole, parts og elevheste 

 Ny elevhest – Der kigges efter en elevhest mere til vores hestehold.  
 
6. Haludvalg 

 Siden sidst –  

 Der er afholdt møde med Folkeoplysningsudvalget, Favrskov Kommune, Favrskov 
Idrætssamvirke. Emnet var konkurrenceforvridning, som betyd at halprojektet faldt til jorden 
sidste år.   

 Der er kontakt med DRF og DIF ang. konkurrenceforvridning. 

 Der afholdes møde med de øvrige 3 rideklubber i Favrskov Kommune, således der kommer 
fokus på samarbejde i Favrskov Kommune klubberne imellem. 

 Der skal tages kontakt til opstaldningssteder i nærområdet for at høre deres mening om 
konkurrenceforvridning. 
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 Der arbejdes på en ny projektbeskrivelse, som skal være klar til budget 2019-22 og 
indsendelses frist i april 2018. 

 
7. Vedligeholdelsesudvalg 

 Affjedring i halbund – Det fungerer fantastisk! 

 Der købes en trappe-automat (timer) til vores projektører. 

 Grusvejen stabiliseres (Michael). 

 Vandslanger udenfor – fjernes i vintersæsonen. 

 Vedligeholdelse – Der arbejdes på en løsning, så vi får løst alle de små 
vedligeholdelsesopgaver, der hele tiden er på HIRI.   

 Kontoret trænger til en oprydning. Partsudvalget skal sørge for, at rideskolehesteting kun 
findes på reolen bag døren. Stævneudvalget skal sørge for, at stævneting er i stævnerummet 
undtaget printer. Der er brug for at skrivebordet kan bruges og der skal skabes plads til el-
artikler. 
 

8. Stævneudvalg 

 Stævneplan 2018 meldes endeligt ud, når stævnedatoerne er godkendte. 
o Dressurkursus ved HP – 1. prioritet søndag den 8. april, 2. prioritet søndag den 22. april 

(afventer godkendelse) 
o Udvidet klubstævne i maj – 1. prioritet den 26.- 27. maj, 2. prioritet den 2.-3. juni 

(afventer godkendelse af dato) 
o HIRI sommerstævne – lørdag den 16. juni (OBS lørdag) 
o Staldmesterskab i spring – lørdag den 18. august 
o Udvidet klubstævne i september – 1. prioritet 8.-9. september, 2. prioritet 1.-2. 

september (afventer godkendelse af dato) 
o Staldmesterskab i dressur – søndag den 23. september 
o HIRI julestævne – søndag den 25. november (OBS lørdag) 

 
9. Juniorudvalg 

 P.t holder juniorudvalget pause, da der er så mange arrangementer. 
 
10. Marketing- og sponsorudvalg 

 Der er ikke noget nyt. 
 
11. HIRI´s Skovrådsudvalg 

 Projekt Skovråd – Der planlægges stier mm. Næste møde i Skovrådet er på vej. 
 
12. Økonomiudvalg 

 Budget 2018 og 2019 – Der arbejdes fortsat på budget 2018 og 2019.  

 Ny strategi overfor diverse HIRI-leverandører vendes.  

 25-års reglen efterforskes fortsat. 

 Energi-optimerings ansøgning til pulje ved Favrskov Kommune. 

 Nets. Indbetalinger til HIRI vedrørende elevkontingent og boksleje skal 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). 

 Likviditetsbudget og -regnskab følges tæt af Lene og sammen med Tina og Malene. 
(Økonomiudvalg) 

 HIRI´s økonomi er fortsat sund og stabil. 

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

 Økonomisk støtte til trængte familier. Puljen ”Idræt for alle børn” hos DIF er igen åben for 
ansøgninger. Herudover har Favrskov Kommune en pulje, ”Fritidspas”, som ligeledes hjælper 
økonomisk trængte familier. Der er foreløbig søgt til 2 stk. elever på ridehold. Tildeles støtten, 
reduceres elevkontingentet på elevhold. Skriv en mail til kasseren på bogh.hiri@mail.dk, hvis du 
ønsker at søge puljerne.   

mailto:bogh.hiri@mail.dk
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 Børneattester - Jfr. Folkeoplysningsloven skal der indhentes børneattester på ansatte og 
undervisere osv. i folkeoplysende foreninger, der får lokaletilskud. Det er nu foretaget for HIRI 
for 2017.  

 Erklæring - Afgivelse af erklæring/indberetning til Favrskov Kommune om, at HIRI indhenter 
børneattester er foretaget for 2017. 

 Medlemsstatistik for 2017 til DIF/DRF er opgjort og indberettet primo januar. 

 Nedsættelse af vandafledningsafgift - Opgørelse og ansøgning om nedsættelse af 
vandafledningsafgift for 2017 og a conto 2018 er lavet og indsendt til Favrskov Kommune. 

 Regnskab 2017 og budget 2018 laves her i januar. 

 Lokaletilskud 2017 og aktivitets- og medlemstilskud 2017 er under udarbejdelse. 

 Revisor gennemgår og godkender både regnskab 2017 og tilskudsansøgninger vedr. lokale- og 
medlemstilskud i løbet af februar, således regnskabet er klar til Generalforsamlingen. 
Tilskudsansøgningerne indsendes herefter til Favrskov Kommune. 

 
13. Eventuelt 

 Spørgsmål angående springundervisning: Bestyrelsen er blevet spurgt, om der er mulighed 
for at have en ekstra springunderviser på HIRI. Beslutning: Bestyrelsen har besluttet at 
fastholde nuværende undervisningsteam både på dressur og spring siden og samtidig 
fastholde den nuværende fordeling af haltider. Men vil åbne op for, at der i sommersæsonen vil 
være mulighed for at tage en ekstra springunderviser ind, således der bliver mulighed for at 
deltage i sommerspring. 

 Næste bestyrelsesmøde – Mandag den. 26. februar 2018 kl. 17.30. (Lige før GF) 

 Staldmøde – Vi holder staldmøde umiddelbart efter Generalforsamlingen i februar. 

 Generalforsamling – Mandag den 26. februar 2018 kl. 18.30 i rytterstuen – dagsorden jfr. 
vedtægter.  
Randi og René træder ud af bestyrelsen, så vi vil opfordre stalden til at tænke over, om det er 
nu man vil i bestyrelsen på HIRI og få indflydelse på driften af vores dejlige sted.  

 Kage bagning – der må meget gerne bages kage til Generalforsamlingen. 


