
Mødetid: 29. maj 2020 kl. 16 

Mødedeltagere: John, Lene, Sofie, Malene, Michael, Susan 

Afbud: Ingen 

Referent: Susan 
 

 
 
1. Corona status 

 Forsamlingsforbuddet på max 10 personer grupperet på samme sted gælder stadig. Vi må gerne sidde i rytterstuen 
fordelt ud, blot vi ikke er over 10 personer ved 1 bord 

 Stald og hal må ikke bruges til holdridning (rideskole) 
 Rytterstuen er reserveret til forældre og søskende til eleverne på elevhold kl. 16-19 fredag og kl. 10-13 lørdag indtil 

forsamlingsforbuddet ændres. 
 

2. Staldmøde 
 Mandag den 8. juni kl. 19 ude foran rytterstuen i grupperinger af max 10 personer og så tager vi stilling til, hvor vi 

skal være.  
 Dagsorden: 

1. Driftsopgaver. 
2. Ridedage for fredags- og lørdags elever den 6. + 7. juli. 
3. Nye folde: Vi vil gerne drøfte status pt. og hvordan vi opdeler foldene og de hensyn vi skal tage. Man kan sende 

et fold-forslag til Malene (malene.munk.jorgensen@gmail.com) så tager vi det med på staldmødet. 
4. Øvrig info 

 
3. Projekter 

Vi mangler hjælp til følgende 2 projekter lige om lidt, 4-5 hjælpere bedes melde sig til Michael på tlf. 2870 
3758. 

1. Lørdag den 13. juni kl. 9-14  
Projekt tag i stald. Underloftet skal tages ned for at skabe ventilation, således spær mv. kan tørre inden selve tag-
projekt igangsættes. Der skal også køres på lossepladsen.     

2. Lørdag den 27. juni kl. 8-14 
Projekt udskiftning af loft i rytterstue. I forbindelse med energioptimeringen skal loftet udskiftes. Loft skal bræk-
kes ned og køres på lossepladsen.     

 
4. Opfølgning 

● Vejen: Der skal fyldes skærver i kanten af HIRI vejen ude i siden i forbindelse med, at der laves en sti igennem sko-
ven. Færdiggørelse af hegn ved vejen. Udsættes da vi må prioritere vores ressourcer (hænder og økonomi)   

● Vejen foran stalden ned til trailerparkering: Vi arbejder på at lægge samme belægning foran stalden som vi har 
ved indkørslen. Udsættes da vi må prioritere vores ressourcer (hænder og økonomi)  

● Energioptimerings projekt: Se ovenfor ved projekter. (Michael) 
● Projekt skovråd: Der er kontakt til kommunens naturvejleder, Vibe Søndergaard, som har lovet at vende tilbage. Vi 

vil gerne, at de husker ridestier i Himmerigskoven og en plan over, hvordan stierne til skoven skal forløbe. HIRI er 
på banen. Vi afventer fortsat svar tilbage (John) 

● Dybdalen og mountainbikes: Afventer Himmerigsstierne (John) 
● Rotteprojekt: Rottefænger på besøg igen den 26. maj. Opsat smækfælde og gift som vi skal holde øje med. 
● Katteprojekt: Vi skal have gjort op med den store kattebakke ved springstøtterne og i rytterstuen. Derfor sættes en 

kattebakke op ved brandslangen/håndvasken ved den afspærrede indgang til rytterstuen. Samtidig holder kattefoder 
og kattevand flyttedag, for at undgå unødig gene af ridende heste, fodring at fremmede katte, nem adgang til rytter-
stuen osv. Kattene må kun fodres 1 gang dagligt. Dette bliver om morgenen af staldpersonalet. Dvs. der IKKE skal 
fodres af andre i løbet af dagen. Staldholdene skal fjerne kattelort fra bakken i weekenden. Men kommer du forbi 
med en trillebør hestepærer, må du meget gerne ved samme lejlighed rense kattebakken.     

● Fritids- og idrætsstrategi: Foreninger mv. har mulighed for at indsende høringssvar på Favrskov Kommunes ud-
kast til Fritids- og Idrætsstrategi for kommunen. Herefter burde der ske en tilretning af strategien, som så forventes 
behandlet af Byrådet til efteråret. HIRI har forholdt sig til den skæve fordeling af faciliteter til de enkelte idrætsgrene i 
kommunen. Og bedt kommunen få fokus på at idrætsgrene er forskellige og skal behandles derefter for at blive be-
handlet ens. Sofie har lavet et høringssvar og sendt ind.   
 

5. Bestyrelsen 
● Køb af jord: Købet er godkendt af alle 3 instanser: landbrugsstyrelsen, kommunen og Geodatastyrelsen. Vi afven-

ter endelig punktum. (Bestyrelsen) 
● Indretning af folde på den nyindkøbte jord: Se ovenfor under staldmøde.  

       
6. Ansatte 

● Nadia: Det går rigtig godt. (Sofie) 
● Ferie: Nadia holder sommerferie i uge 28, 29 og 30. Maja og Anne er vikarer i alle 3 uger. 

 
 



7. Stalden og dagligdagen 
● Møgcontainer: hop/stamp/fordel og husk presenning. Jo færre gange den skal tømmes, jo billigere for os. 
● Skadedyr i skabene: VÆR OBS på hesteguffer, gulerødder mv i skabene som tiltrækker skadedyrene. ALT skal 

være i lukkede beholdere og bedst tages med hjem, da de også kan gnave hul i bøtter. Vi ønsker alle at have udstyr 
liggende uden at der går skadedyr i.  

● Oprydning: Opråb om at alt efterladt udstyr foran skabe lægges til glemte sager i weekenderne af staldhold. 
● Lys og hoveddør: Det er meget vigtigt at man husker at slukke lys og lukke døren. Dem der giver nathø skal slukke 

lyset i rytterstuen og stalden og lukke hoveddøren ved toiletterne, så vi sparer på varmen/lyset. Lyset i hallen sluk-
ker automatisk – det kommer lyset i rytterstuen også til, når energioptimeringsprojektet er udført.  

● Lys port/plateau: Gentagne gange er lyset ikke blevet slukket over port og plateau derfor sætter vi en timer på som 
hjælper os med at slukke lyset (Michael) 

● Generel oprydning: HIRI har brug for, at alle efterlader stalden, rytterstue, parkeringsplads – ja, alle steder - i 
samme stand som man modtager de enkelte steder. Fx rytterstue, madkasse, vandspiltov, tomme bokse, fejer efter 
sig på staldgangen, både før og efter ridning. HIRI har ikke ansat en ekstra mor til at rydde op   

● Madkassen: Alt foder – incl. gulerødder skal være i lukkede bøtter/tønder 
● Staldholds info: Opgaverne på staldholdslisten skal som vanligt laves i weekenderne. Gennemgå gerne listen un-

der morgenkaffen, så alle både nye og gamle bliver mindet om og vandt til hvilke opgaver, der skal løses. Samtidig 
påhviler der en helt almindelig oprydning ALLE steder. ALT hvad der bare ligger rundt omkring. I rytterstuen, på bor-
dene i hallen, bøtter, spande, træktove, håndklæder parkeret rundt på gulvet i stalden og ovenpå skraldespande. 
ALT ved siden af skraldespande og skabene i sadelrummene, tønder og baljer, der ligger rundt omkring, træktove 
smidt rundt omkring. ALLE løse genstande skal fjernes. Ryddes op, ind til glemte sager eller bare på plads. Den, der 
har tjansen i rytterstuen skal ligeledes rydde alt op her. Også i det lille rum. Håndklæder lægges pænt på plads på 
hylder på toiletterne og hylden i rummet. Alt øvrigt skal ned til glemte sager bordet. 

● Fliserne (SF stenene ved udgangen fra stalden mod banerne): Hver weekend skal jorden skubbes godt ind over 
stien, så SF stenen holdes fri for jord.  

● Glemte sager er ryddet op i. Sække står i laden og skal køres på lossepladsen. 
● Lille saddelrum: sørg for at skabe står tæt sammen således man kan komme til elevhestenes sadler, trenser og 

spade med strigler. Der må ikke være plads mellem de private skabe – de skal stå helt tæt. 
● Spande til wrap: HIRI´s indkøbte spande skal bruges til wrap. Man må ikke tage af disse spande til privat brug på 

foldene.  
● Ekstra ydelse: Hø i pose kan gives uden betaling af ekstraydelse, hvis hesten/ponyen slet ikke får wrap og høpo-

sen er gjort klar med navn på og parkeret ved madkassen/halmen. 
● Sikkerhed: Vi henstiller til at man undgår at tage 2 heste ad gangen, når vi lukker ud og ind, da de kan reagere 

pludseligt og vi og hesten kan komme til skade 
 

8. Fold og baner:  
● Lys på dressurbaner: Nyt lys på begge baner inden for de næste par måneder. (Michael) 
● Springbanen: Alle må gerne ride rundt rundt på springbanen så den kan sætte sig. Vær obs på at der kan være 

huller, hvor der er lagt sand på, som hestene kan snuble i. Vi venter med at springe på den, indtil den har sat sig lidt 
mere.  

● Springrytterne skal ligeledes sørge for at tromle banen og slå græs heroppe med slagleklipperen. 
● Ranunkel på foldene: Vi undersøger muligheden for at sprøjte mod planten ved SEGES. Vi er informeret om, at 

man ikke kan komme den til livs ved at klippe ned, som vi har gjort andre år. Hele roden skal med op eller der skal 
sprøjtes. Vi hører lige nogen professionelle på SEGES. (Lene).  

● Ny bund i ridehallen: Vi skal alle være med til at passe på bunden i hallen 
Hestepærer: Fjern hestepærer hele tiden. Folk der sidder/står ved barrieren har den opgave.  
Kørsel: banen skal køres skiftevis omgange. Vi laver en plan med det. Kun de ansvarlige for banen må justere på 
indstillingerne. Ingen andre. Jan laver skema over, hvordan baneplaner skal stå og hvordan man bør køre med trak-
toren.   
Vedligeholdelse: vi arbejder på et tilbud på at få den rettet op 2-3 gange årligt  
Nye dysere: Der indkøbes nye dysere så banen kan vandes mere ensartet. (Malene) 

● Klargøring/overgang til sommerfoldplan: det forventes at man hjælper til klargøring af folde, hvis man skal have 
tildelt en fold. 

● Ene-folde kan gøres til heldagsfolde. Ved enefolde har du mulighed for at stille hø/foder frem, som skubbes ind til 
din hest kl. 12, hvis din hest skal blive ude hele dagen. Det aftales med fold ansvarlig. (Malene) 
     

9. Kursus, arrangement og undervisning 
● Undervisning: Vi får positiv fed back på den samlede facebookgruppe til undervisning. Formålet er at få et samlet 

overblik over, hvornår der undervises de enkelte dage. Samtidig giver det alle medlemmer et overblik over, hvem og 
hvornår der underviser(s) på HIRI. 

 
10. Økonomiudvalg 

● Opsigelse af boks: Hermed en genopfriskning af reglerne ved opsigelse af sin boks. Når man opsiger sin boks 
begynder bestyrelsen straks at disponere boks, fold og staldholdsplads til anden side. Samtidig kan man heller ikke 
længere står på venteliste til en fold. Hvis man har brug for at beholde en boks efter udløb af opsigelsesperioden og 
man ønsker at fastholde sin opsigelse, er bokslejen til dagspris. Ønsker man at annullerer sin opsigelse, skal dette 
informeres hurtigst muligt til den boksansvarlige, så HIRI kan disponere herefter. Boks, fold og staldholdsplads kan 
dog allerede være disponeret til anden side. 



 Energioptimering: Den lovede energibesparelse og dermed færre udgifter til el er endnu ikke nået. Der 
mangler færdiggørelse af projekt lys i stald og rytterstue. 

 Finansiering af tagprojekt: Gøres midlertidigt via et lån i Djurslands Bank og er ”en forhøjelse af eksi-
sterende pant”. Der er søgt om hjælp ved kommunen, da det ikke er rimeligt, at foreningen HIRI selv 
skal løfte økonomien omkring et sådan projekt. Foreninger, der låner kommunale faciliteter vil aldrig 
skulle bekymre sig om hul i taget osv. 

 Opsummering vedrørende kontingent betaling på elevhold: 
o Den aflyste undervisning i marts erstattes ikke 
o Den aflyste undervisning i april erstattes med 2 ridedage i juli (6. + 7. juli 2020), hvis forsam-

lingsforbuddet på max 10 personer ophæves. For de elever, der ikke har mulighed for at deltage 
den 6. + 7. juli, erstattes den aflyste april undervisning ikke.  

 HIRI har ansøgt DIF og DGI’s Corona-hjælpepulje til idrætsforeninger.  
 

11. Rideskole, parts og elevheste 
● Status elevheste: Heino og Van Gogh mangler part. Ellers er der godt booket. Parter på Heino tilbydes en særlig 

partsløsning, hvor man ikke skal have staldvagter. 
● Foderplan: Partshestene følges løbende både ifht. foder og strå.  
● Dækkener: Vi vurderer meget på hver enkelt af vores elevheste, hvor flere af vores elevheste har behov for dække-

ner. En stor tak til jer som har doneret til flere af hestene. Vi har altid brug for dem.  
● Vi arbejder på en partsdag i sommerferien, hvor alle parter mødes og laver nogle aktiviteter. Nærmere info 

senere (Susan)  
● Anne og Maja afholder ridedage for eleverne på fredags- og lørdags holdene den 6. + 7. juli, som erstatning for den 

manglende undervisning i april. Har du mulighed for at hjælpe med aktiviteter, madlavning osv. kommer der info 
indenfor nærmeste fremtid. 
 

12. Haludvalg 
● Ansøgning: Er der nogen som har energi til at hjælpe med at være en del af haludvalget (kontakt Michael på mail: 

mhaugaard1@yahoo.dk) 
    

13. Vedligeholdelsesudvalg 
● Ekstra jord: Jordbunke ved grantræerne skal bruges til ridestien nede ved vejen. Udsat.   
● Dækkengang: Vi planlægger automatisk tænd/sluk lys (Michael) 

 
14. Stævneudvalg 

● Stævnekalender 2020: Sommerstævne (deltagere hjælper) den 21. juni og Klubstævne (HIRI hjælper) 29. + 30. 
august. Vi afventer pt. Corona situationen vedrørende stævnerne.  

● Djurslands Bank: Djurslands Bank vil gerne igen i år sponsorere et stævne og om muligt komme med en lille kaffe-
bil. Banken kommer til stævnet i august.  
 

15. Juniorudvalg 
● Ikke noget pt.  
● Juniorrepræsentanter er velkomne i starten af bestyrelsesmøderne. I kommer bare. 

 
16. Marketing- og sponsorudvalg 

● Vi ønsker flere HIRIér, som har lyst til at søge fundraising, puljer eller andre sponsorater. Sig til hvis du har mulighed 
for at hjælpe. 

      
17. HIRI´s Skovrådsudvalg 

● Vi følger op. (John)  
      

18. Cafe HIRI: 
● Der arbejdes på en grill hytte ved terrassen, som ikke blæser omkuld. Udsættes da vi må prioritere vores ressourcer 

(hænder og økonomi). 
      

19. Eventuelt 
● Corona: Vi følger retningslinjerne udstedt af DRF og myndighederne. Og holder os løbende orienteret. Bestyrelsen 

er i dialog med politi og DRF løbende.   
● Træningsrum: er ok inde i det ekstra værelse. Man skal rydde op efter sig selv hver gang. Grej skal ikke ligge i ryt-

terstuen. 
● Pudsning af udstyr på borde i rytterstuen skal undgås. Hvis man alligevel benytter bordene, skal bordene heref-

ter renses grundigt med varmt vand og sæbe.  
● Næste bestyrelsesmøde: Vi tager løbende møder hen over sommeren da vi har en del projekter. Vi har status på 

reparation af taget løbende 
● Husk Arbejdsdag den 23. august kl 10-16. Nærmere info kommer senere.  

 
 



Opgaver i bestyrelsen på HIRI 
 

Sofie – formand   
 (De 4 rideklubber)  
 Ansættelsesprocesser 
 APV staldmedarbejdere 
 Boksansvarlig 
 Kontaktperson ansatte 
 Kontaktperson vedr. elevhold 
 Planlægning opgaver ansatte 
 Vagtplan ved sygdom 
 Økonomiudvalg 
 Formand staldhold C 

 
 
Lene – kasserer 

 Bogholderi og årsregnskab 
 Børneattest ansatte 
 Café HIRI 
 DRF12 
 Gennemsyn bokse 
 Haludvalg – halprojekt 
 Jordkøb 
 Lovgivning og kontrakter 
 Planlægning arbejdsdage 
 Projekt energioptimering – an-

søgning 
 Sodavandsautomat 
 Staldhold og kalender 
 Statistik- og medlemsindberet-

ning 
 Tilskudsansøgninger vedr. lo-

kale, aktivitet, spv. afgift  
 Økonomiudvalg 

 
 
John – best. medlem 

 Haludvalg – halprojekt 
 Projekt Skovråd 
 Sponsorudvalg 

 
 
 
 
 
 
 
 

Michael – næstformand 
 Buskrydder alle steder 
 Café HIRI 
 Haludvalg – halprojekt 
 Jordkøb 
 Planlægning arbejdsdage 
 Projekt energioptimering udfø-

relse 
 Vedligehold 
 Økonomiudvalg 

 
 
Malene – best. medlem 

 Foder ansvarlig 
 Fold ansvarlig 
 Hal koordinator 
 Hø-lade koordinator 
 Lovgivning 
 Planlægning folddage 
 Smuld ansvarlig 
 Økonomiudvalg 

 
 
Susan – best. medlem 

 Køb/salg elevheste 
 Partsansvarlig 
 Planlægning arbejdsdage 
 Planlægning folddage 
 Rideskolehesteansvarlig 
 Formand staldhold D 

 
 
 
  



 
 

Øvrige opgaver 
 
Annette 
Indkøb rengøringsartikler mv. 
 
Bine 
Café HIRI udvalg 
 
Casper 
1. hjælp traktor 
Traktorundervisning 
 
Cecilie 
Slå græs 
 
Christian 
Dressurkurser 
 
Claus (Anemone) 
Stævneudvalg 
Formand staldhold B 
 
Claus (Viktor) 
Bokslåger – justering osv. 
 
Ditte 
Benzin 
 
Emma 
Stævneudvalg 
 
Gitte 
Ormekur katte 
Kattefoder 
 
Hanne (Storm) 
Medlemskort 
 
Hanne 
Diesel 
 
Jacob 
Rep. af fejekoste 
 
Jan 
Forsikringer og brandeftersyn 
Tromle springbane 
Traktorundervisning 
 
Jim 
1. hjælp alting 
Gryderet stævner 
 
 
 
 

 
 
 
 
KG 
Køleskab 
 
Laila 
Bund i baner  
Vandingsanlæg 
 
Lea 
Hjemmeside 
Formand staldhold E 
Stævneudvalg 

 
Lone 
Hø spande mv. 
 
Maja (Ronni) 
Karabinhager 
 
Maria 
Køb/salg elevheste 
Arrangementer – Fx Rømø, nisseleg 
Julefrokost 
 
Maria Louise 
Rytterstue 
 
Ninna 
Café HIRI udvalg 
 
Randi 
Formand staldhold A 
Stævneudvalg 
Lønkørsel 
Rideskolehesteansvarlig 
Smed og dyrlæge rideskoleheste 
Partsansvarlig 
Ormekur 
 
Rikke (Anemone) 
Stævneudvalg 
 
Rikke (IP) 
Flæskesteg stævner 
 
 


