
Referat af bestyrelsesmøde den 8. august 2012 

Deltagere: Lene, Hanne, Sofie, Christina, Flemming og Malene  

Opfølgning 

 Vi følger stadig op på vores brandalarmsituation. Flemming får besøg af Dansk Brand, som kommer og 

præsenterer en løsning der virker. 

 Vi har kontaktet Syddansk Erhvervsskole om muligheden for at blive praktiksted igen. Der er mulighed for 

praktikant i uge 43-47. 

 Sponsorudvalget følger op på skilte til El-plus og Beslagsmed Jess Schultze. 

 Vi undersøger opdatering af fjernsynskanaler og netværksforbindelse, der kigges på muligheden for at lægge 

pakkerne sammen (Lise og Lene) 

 Vi forsøger at arrangere et kursus i hestens førstehjælp i samarbejde med en dyrlæge. Dato følger (Christina). 

 Førstehjælpskursus. Dato følger (Flemming). 

 Ny bund til ridehuset, vi indhenter tilbud og kigger på muligheder. 

 Der ansøges om udendørs bjælkehytte ved Tuborg Fonden. 

 Vi indkøber 10 stk. 5 meters flagstænger for overskuddet fra sidste stævne (Flemming). 

 Husk tilmelding til sommerfest, der hænger opslag i ridehallen. 

 Pokaler køres til gravering (Sofie) 

 Halmforbrug og møgcontainer (staldmøde 14. august) 

Stalden og dagligdagen 

 Vi holder opfølgningsdialogmøder med staldpigen.  

 Tusind tak til vores sommerferie-vikarer i stalden. De gjorde et godt stykke arbejde. 

Rideskolen 

 Rideskolen starter den 10. august. 

 Hannibal er solgt. 

 Rex bliver sat til salg, vi laver salgsannonce (Christina, Nathalia) 

HIRI-hesteudvalg 

 Alle elevheste er chippet og udelukket for konsum. 

Juniorudvalg 

 Intet nyt. 

Marketing og sponsorudvalg 

 Vi arbejder på fundsansøgninger igen, vi forsøger at søge midler til en ny traktor. 

 Vi har ansøgt Kulturelt Samvirke for Favrskov Kommune til udendørs bjælkehytte. Vores ansøgning ligger i 

bero hos Kulturelt Samvirke til der igen er midler til rådighed. 

 Vi ansøger Tuborg Fonden om bjælkehytte. 

 Der er nye medlemskort til alle, de ligger i pulten til afhentning. 

 Vi laver en lille minifolder på vores partsheste til udlevering. 



 Vi har modtaget sponsorstøtte fra OK-benzin. Vi skal igen i år sælge 10 kort for at opretholde vores 

sponsoraftale, en del har allerede bestilt – tak for det. Man kan både bestille kort via www.hiri.dk og med 

folder, som hænger på opslagstavlen på HIRI. 

Vedligeholdelsesudvalg 

 Vi holder arbejdsdag lørdag den 1. september kl. 9. 

Stævneudvalg 

 Vi afholder SH-cup 18. og 19. august. 

 Vi holder distriktsstævne for hest i spring den 8. – 9. september. 

 Husk at være opmærksom på de hjælperlister der sendes ud. Hvis du ikke kan opfordrer vi til, at du bytter i 

god tid, så alle vagter er dækket af. 

Økonomi 

 Diverse 
o Vi har brugt mange penge på det sidste, vi skal til at kigge på vores forbrug. Alle indkøb skal vendes 

med bestyrelsen. 
 

 Partsheste 
o Vi arbejder på at få solgt de sidste parter. Vi laver mini-folder til at støtte op om partsopslagstavlen. 

 

 Boksstatus 
o Vi har ingen ledige bokse. Men kontakt Christina chriszoe@hotmail.dk og kom på vores venteliste. 

  

 Opgørelser og indberetninger 
o Vi har modtaget 15.000 i aktivitets og medlemstilskud fra Favrskov Kommune. 

Eventuelt 

 Vi har besluttet at ændre alle bokskontrakter, da alle heste pga. loven skal registreres som hobbydyr. Dvs. at 

de har et pas, er chippet og udelukket for konsum. Læs mere på www.rideforbund.dk 

 Regulering af foder skal aftales med Flemming. 

 Vi laver et regelsæt for brug af vores udendørs springbane, som lamineres og sættes op. Som udgangspunkt 

er springbanen lukket bortset fra onsdage og ved stævner. Hvis den på sigt skal bruges oftere, er det 

nødvendigt at den tromles og slås minimum én gang om ugen – vi mangler frivillige til denne opgave! 

 Stævne-pc’en må udelukkende bruges af stævneudvalget.  

 Alt udover grime-påsætning er ekstraydelser. Husk at meddele, hvis du melder ekstraydelser til eller fra. 

 

 

Referent 

Hanne 
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