
Mødereferat 
 
Mødetid: 16. november 2017, kl. 18:30 
Mødedeltagere: Hanne, Tina, Lene, Emma, Malene, Susan, Michael 
Afbud: Randi, René 
Referent: Susan 
 
1. Opfølgning 

• Solarie - Der mangler nu kun, så man kan fastgøre hesten + udskiftning af 1 stk. pære 
(Michael). Betaling bliver et møntsystem. Mønterne kommer til at hænge i en pose ved solariet 
(Emma). Når du tager 1 mønt skal du samtidig betale 15 kr. til HIRI via Mobile Pay 2016 2260. 
Pris: kr. 15 for 10 minutter. 

• Traktor – Det forsøges at finde en ny traktor i år. Der undersøges priser. (Michael). 
• Plateau ved fællesfolde – Rør er spulet igennem af Hadbjerg Mur og Beton, her fandt man ud 

af, at 2 rør var gravet over. Dette repareres. Samlebrønd etableres ved dressurbane. Drænrør 
skal renses en gang i mellem for at de ikke tilstoppes. 

• Test af DanLøn - Randi tester om DanLøn kan erstatte Bluegarden som lønsystem for at 
spare penge i gebyrer. 

• Foderplan på alle elevhestene er i gang. (Randi) 
• Hvordan kører man baner? - Ensretning i hvordan man stiller redskaberne og kører rundt i 

cirkler. Der findes en ansvarlig, som indkalder til en fælles-traktor-kørsels-indstillings-dag.  
• Tyverisikring – Der arbejdes videre med planlagte initiativer. 

 
2. Ansatte og bestyrelse 

• Lone er ansat i flexjob og skal stå for kontakten til staldpersonale og fundraising ansøgninger. 
• APV - Sandis skal have lavet en APV (Hanne). 
• Nyhedbreve - Bestyrelsens medlemmer tilmelder sig følgende 4: Favrskov Idrætssamvirke, 

Distrikt12, Dansk Rideforbund DRF og Danmarks Idrætsforbund DIF.   
 
3. Stalden og dagligdagen 

• Poser i fodervogn – KUN ved indkøring af heste. 
• Wrap håndtering – Når I henter wrap med traktor, hold øje med, at der ikke laves hul i ballen 

bagved den man henter. Ballerne rådner, når der kommer hul i plastic og må kasseres. 
• Nye bokskontrakter – Der laves nye bokskontrakter, som alle skal underskrive, da reglerne 

om fremskaffelse af hestepas er skærpet. Følg selv med på DRF og SEGES. Samtidig 
præciseres reglerne ved opsigelse, opsigelsesperiode, depositum osv. 

 
4. Kursus, arrangement og undervisning 

• Springrytterne har brug for mere haltid. Som forsøg afprøves følgende: Fredage lige uger, 
spring fra kl. 19-21. Fredage ulige uger, spring fra kl. 21-. 

• Udvis hensyn – udvis hensyn til den, der modtager undervisning, men også til de øvrige 
ryttere. Hold en god tone og husk, at ingen har mere ret til at være i hallen end andre. 

 
5. Rideskole, parts og elevheste 

• Jul - Sidste rideskoleundervisning for hold inden jul, er lørdag d. 16. december 2017 og opstart 
igen i det nye år er fredag d. 5. januar 2018. 

• Ridehjelme – Der indkøbes ridehjelme, som lever op til lovgivning pr. 1. januar 2018 (Emma).  
• Partsfolder – Der arbejdes på en folder omkring det at være part og hvilke opgaver der ligger i 

det (partsudvalget). 
• Ny elevhest – Der kigges efter en ny elevhest til vores hestehold. 
• Partsudvalg og elevheste – Partsudvalget har opdelt elevhestene mellem sig så trivsel, 

velvære og hove/ben vil blive tjekket med jævne mellemrum. Kontakt vedr. dette vil ligeledes 
være herigennem. Andre fordelinger er uændret. 
Randi: Anton, Lise og Van Gogh. Marianne: Niclas og Heino.  
Gitte: Felix og Filur. Susan: Flicka og Toppa. 

• Kontrakt til parter – der arbejdes med at lave en kontrakt til parter på lige fod med den øvrige 
stald. 
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6. Haludvalg 

• Der arbejdes videre i haludvalget.  
• HIRI forventer, at Favrskov Kommunes forvaltning får klarhed over reglerne for ridesporten. 

Dvs. må en klub som HIRI være med i budgetprocessen? 
• HIRI forventer at ridesporten også er velkommen i Favrskov Kommune og skal betragtes på 

lige fod med den øvrige foreningsidræt i kommunen. 
• Der er planlagt flere møder i december, herunder med Favrskov Kommune.  
• Haludvalget sørger for at informere stalden på staldmøder og bestyrelsen i forbindelse med 

bestyrelsesmøder. 
 
7. Vedligeholdelsesudvalg 

• Affjedring i halbund – der undersøges hvordan vi opnår bedre affjedring i halbund (Laila). 
• Lys flere steder - Der er kommet lys op på laden.  
• Energioptimerings projekt er fortsat i fuld gang. Forskellige tilbud indhentes fortsat (John). 

Tak til John. I den godkendte budgetaftale 2018-21, er oprettet et budget til energioptimering 
som ansøges primo 2018 (Lene).  

• Grusvejen stabiliseres (Michael). 
• Vedligeholdelse - Hvis folk bemærker noget, der er gået i stykker, må (skal) man forsøge selv 

at fikse det.  
 

8. Stævneudvalg 
• Julestævne for staldens ryttere og elevryttere 26. november. 
• Plan for aktiviteter for 2018 er i gang, herunder eventuelt et dressurkursus ved HP. 

 
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 - Vi har deltaget i møde den 7. november om projekt skovråd, som blev holdt 
på Naturværket. Et meget positivt møde for Hinnerup Ridecenter, da der allerede er tænkt ind 
op til flere separate ridestier i det nye skovprojekt i Himmerig Skoven. Flere interessegrupper 
var mødt frem, skoler, mountainbike, jagt, fritid, bevaring af naturen m.m., og alle målgrupper 
tænkes ind i projektet. 

 
12. Økonomiudvalg 

• Bokslejestigning – Der kommer en stigning i boksleje og partsgebyr pr. 1. januar 2018. Mere 
info på næste staldmøde. 

• Opsigelse – Det gælder for alle, at der er 1 måneds opsigelse, som gælder fra den 1. i den 
efterfølgende måned. 

• Ekstraydelser - Ekstra ydelser koster 150 kr. pr. stk. pr. måned. 
• Budget 2018 og 2019 – Der arbejdes på budget 2018 og 2019. Fastlagte forslag pt: bund 

dressurbaner, nyt dressurhegn. 
• Tyverisikring – Besluttede tiltag sættes i værk. 

 
13. Eventuelt 

• Julefrokost – Vi holder julefrokost på HIRI lørdag den 2. december kl. 18.00 i rytterstuen. 
• Næste bestyrelsesmøde – Mandag den. 22. januar 2018 kl. 18.30. 
• Staldmøde – Vi holder staldmøde mandag den 27. november kl. 18.30 i rytterstuen. 
• Generalforsamling – Mandag den 26. februar 2018 kl. 18.30 i rytterstuen. 


