
 

 

 

Mødereferat  

  

Mødetid: 31. oktober 2016, kl. 19:00 

Mødedeltagere: Ditte, Hanne, Tina, Randi, Malene, Lene og Laila 

Afbud: Iben og Emma 

Referent: Laila 

 

Referat af bestyrelsesmøde 

1. Ansatte: 

Annika er godt på vej. I uge 44 sørger hun for alt, undtagen at muge ud, såle-

des hun kan hvile sin fod i løbet af dagen. Hun forventes klar i uge 45. 

 

2. Stalden og dagligdagen: 
Spørgsmål ang. ormekur. Vil bestyrelsen fastholde at se dokumentation på 

ormekur fra alle, der bliver opstaldet på HIRI? Bestyrelsen bakker op omkring 

staldens ønske fra sidste staldmøde om et årligt tjek af gødningsprøve, og 

fastholder derfor samtidig proceduren omkring, at alle ny opstaldet heste skal 

fremvise dokumentation på ormekur før hestene må lukkes på foldene. Vi fast-

holder som udgangspunkt, at det foretages 1 gang årligt jfr. anbefaling fra dyr-

lægen. 

 

Stor tak til alle, der har hjulpet i stalden i den seneste tid. Det betyder utrolig 

meget for HIRI, at alle bakker op, om de opgaver, der er på stedet.  

3. Fold og baner: 

Der er gang i projekt ”mere lys på udebanerne”. Laila følger op. Samtidig føl-

ges der op på belysningen ved udgangene fra stalden. 

 
4. HIRI-heste udvalg: 

Thorleif har gennem flere måneder været halt på begge bagben og der er des-

værre ingen bedring at se på ham. Vi har i samarbejde med dyrlægen, givet 

ham de bedst mulige betingelser for at komme sig. Han har fået ro, foldtid, 

smertestillende medicin, medicin for at bedre hans led og kærlig pleje fra par-

terne. Vi har i samråd med dyrlægen taget beslutning om at aflive Thorleif, da 

det ikke er rimeligt for ham at være så plaget af halthed og smerter mere.  

5. Stævneudvalg: 

Dejlig med den store opbakning, der var til vores staldmesterskab i dressur. 

Det var en rigtig dejlig dag. 

Stævnekalender for 2017 er undervejs. 

 

6. Eventuelt: 

Spørgsmål angående facilitetskontingent mv.: 
Bestyrelsen er blevet spurgt, om de forpligtelser, der følger med at ride en 

hest/pony opstaldet på HIRI kan blive ændret, således at staldvagterne æn-

dres fra at være tilknyttet rytteren til at være tilknyttet hesten. 

Beslutning: 

Bestyrelsen har besluttet enstemmigt at fastholde den nuværende ordning, 

idet den understøtter HIRI´s værdigrundlag og giver en positiv læring omkring 

vigtigheden af at omgås og passe hestene, og samtidig bakker op om den so-

ciale dimension vi ønsker på stedet. 

 

Vi glæder os til at se alle til staldmøde tirsdag den 1. november kl. 19. på 

HIRI i rytterstuen. 


