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Mødetid: 11. maj 2017, kl. 19:00 
Mødedeltagere: Hanne, Tina, Lene, Malene 
Afbud: Randi, Michael, Rene, Susan og Emma 
Referent: Hanne 
 
 
1. Staldhold 

• Kun HIRI pensionærer og parter må deltage i staldvagter på HIRI. Af sikkerhedsmæssige 
årsager og for at undgå fejl, er det vigtigt, at staldvagterne kun varetages af dem, der har 
deres daglige gang på HIRI. Man kan derfor kun sælge sine staldvagter til nogen, som har 
nær tilknytning til stalden på HIRI.  

• Grunden til, at vi har vores børn med på staldvagter, er at vi på HIRI syntes, det er vigtigt, 
at vores børn sammen med voksne lærer om hesten og dagligdagen på HIRI og de 
forpligtelser, der følger med, når man har med heste at gøre. Både hvordan hesten passes 
og plejes bedst, og hvordan vi håndterer dem for at undgå skader og selvfølgelig hvordan vi 
håndterer bokse, hallen, rytterstuen osv. Så har man staldvagt sammen med sit barn, skal 
både barn og voksen deltage. 

• Når der byttes staldvagter, er det derfor vigtigt, at der byttes lige over (1/1). Voksen bytter til 
voksen og barn til barn. 
 

2. Folde 
• Vi planlægger en folddag eller foldaften, hvor pæle og hegn skal udskiftes.  Nærmere info 

følger. (Michael) 
• Det forventes, at hestene på HIRI kommer på græs efter 1. juni. 
• Bemærk: græsfoldene er ikke åbne, Malene giver besked, så snart foldene åbnes for 

indgræsning og udluk. 
• Springbanen er ikke en fold og her må ikke græsses ind, jfr. springregler. Men hvor er vi 

heldige på HIRI, at der er så mange andre grønne områder, hvor vi kan græsse med vores 
heste. 

 
2. Medarbejderudvalg 

• Bettina holder sommerferie fra og med torsdag d. 29. juni til og med tirsdag d. 18. juli – vi 
arbejder på at finde vikarer til hele perioden. Kontakt Hanne på mail: hanne_hiri@live.dk, 
hvis du er over 18 år, og har lyst til at passe stalden de syv dage i sommerferien, hvor vi 
mangler personale. 
 
Sommerferie-vikarplan, staldpersonale HIRI: 

o Torsdag d. 29. juni – fredag d. 30. juni (mangler vikar) 
o Mandag d. 3. juli – fredag d. 7. juli (mangler vikar) 
o Mandag d. 10. juli – fredag d. 14. juli (Vikar/Sofie Eggert) 
o Mandag d. 17. juli – tirsdag d. 18. juli (Vikar/Sofie Eggert) 

 
• På personalemødet fredag d. 19. maj laver vi APV sammen med Bettina. 

 
3. Rideskolen 

• Maria Friis er startet som rideskoleunderviser til alle fredagshold, og Emma Adolfsen starter 
som rideskoleunderviser på alle lørdagshold fra lørdag d. 20. maj – vi glæder os til 
samarbejdet! 

• Hvis man har lyst til at hjælpe til ved rideskoleholdene fredag eller lørdag (hjælpe vores 
små ryttere med at strigle, sadle op/af eller andet) er man velkommen til at kontakte Hanne. 

mailto:hanne_hiri@live.dk


Mødereferat 
 

4. Undervisning 
• Undervisning på HIRI skal være for alle! Det er vigtigt, at alle kan få lov til at få undervisning 

og bliver tilgodeset. Vi arbejder derfor på fælles retningslinjer og regelsæt for alle 
undervisere på HIRI, så der bliver givet plads til, at alle kan få undervisning på HIRI. 

• Her i sommersæsonen er det vigtigt, at vi benytter os af alle baner, så det giver ekstra 
plads til alle. 
 

5. Økonomi 
• Vores udgifter stiger lidt hele tiden, derfor regnes der på en lille prisstigning på bokslejen. 

Sidste prisstigning på bokse var oktober 2014. Nærmere info følger efter næste 
bestyrelsesmøde. (Lene) 

• Alle indkøb skal godkendes af Lene, Tina eller Malene. Store som små indkøb. Herudover 
er det vigtigt, at hvis man har fået grønt lys til at købe på HIRI´s vegne, at man finder de 
bedste priser. 

• Jfr. tidligere udmeldinger skal indbetaling af elevkontingent og boksleje ske via Nets (PBS) 
betalingsservice. Således både opkrævning og indbetaling foregår automatisk. Dvs. du skal 
tilmelde dit indbetalingskort til betalingsservice. Der pålægges et betalingsgebyr på 50 kr., 
såfremt der ikke er tilmeldt Nets (PBS). 

• Husk at, udeblivelse fra staldvagter indberettes af staldholdsformænd til kasseren, som 
opkræver 500 kr. pr. dag. 

• Husk at, ekstraordinært slid eller skade på boksen/boksinventar (boksplader, mursten, 
krybbe, vandkop osv.), og de meromkostninger det giver på boksen, skal lejer selv betale, 
jfr. bokskontrakt.  

• Husk, der skal betales gæstekort ved undervisning eller anden brug af HIRIs faciliteter, 
såfremt man er gæst og ikke betaler facilitetskontingent i forvejen. 50 kr. pr. gang ifbm. 
undervisning ellers 100 kr. pr. gang. Der skal betales via Mobile Pay på dagen.  
 

5. Eventuelt 
• Til orientering får vi torsdag den 1. juni besøg af en skoleklasse på 5 elever fra Aarhus, 

som har bedt om en anderledes skoledag på HIRI. De kommer fra kl. 10-12, og skal lære 
lidt om hestes adfærd – Emma Adolfsen underviser på dagen. Vi glæder os til at byde dem 
velkommen. 

• Næste bestyrelsesmøde: torsdag den 8. juni kl. 18.30 i rytterstuen. 
 
 


