
Referat af bestyrelsesmøde den 12. august 2015  
Deltagere: Lene, Malene, Laila, Hanne, Mads, Iben, Ditte og Ulla. 
 
Opfølgning: 

 Staldholdsformændene mfl. informeres om, hvordan de nye baner skal køres. (Mads) 

 Der skal gøres noget ift. reparation af facadepartiet ved rytterstuen på førstesalen. Vi afventer afgørelsen ift. 
ny ridehal mv. Hvis planen bliver godkendt vil det være oplagt at tage reparationen ved samme lejlighed. 

 Udeblivelse fra arbejdsdage, stævnedage, klargøringsaftener osv. revurderes. Evt. ny strategi. 

 Hvis HIRI skal bevare sin status, som hobby-brug og overholde diverse lovgivning, kræver det, at 
bokskontrakterne hele tiden er opdaterede med korrekte ejer og hest pr. boks. Dvs. har man skiftet pony 
eller hest, skal der udformes en ny kontrakt. (Malene) 

 Der følges op på regulering af ATP vedr. 2014. (Malene)  
 Der laves info-folder til nye i stalden med regler og diverse informationer samtidig opdateres www.hiri.dk 

med samme info. (Iben) 
 

Bestyrelse og opgavefordeling: 

 Ulla træder ud af bestyrelsen. Iben er valgt til sekretær. 

 Der er sat navne på de ansvarlige for de forskellige opgaveområder. Listen hænger på opslagstavlen i stalden. 
Man skal kontakte den/de ansvarlige for det område, man har spørgsmål til.  

 

Ansatte: 

 APV-opfølgning for John oversættes til engelsk. (Hanne) 

 Ann-Helena hjælper fortsat i stalden mandag og onsdag. Louise (Sasha) er startet i et praktikforløb – hun er 
her tirsdag, torsdag og fredag.  

 Vi undersøger muligheden for at kunne tilkalde en ekstern vikar i forbindelse med sygdom og ferie. (Hanne og 
Ditte) 

 Der er igen en del ansatte på HIRI – der følges op på børneattester, som er et krav for foreninger, hvis de er 
godkendt som folkeoplysende og får tilskud. (Lene)  

 Kontrakten for staldpersonale revurderes og opdateres. (Best.) 
 

Stalden og dagligdagen  
• Beskeder skal skrives på engelsk på de nye små tavler på boksene.  
• Det er undersøgt ved et skrotfirma, om det ville kunne betale sig, at samle brugte hestesko sammen. Men 

deres tilbagemelding var, at jernprisen pt. er rigtig dårlig, så det vil koste mere at få dem hentet eller 
afleveret. 

 

Fold og baner 
• Status på banerne: alle baner er nu blevet renoveret.  
• Der regnes fortsat på nyt vandingsanlæg. 
• Der er problemer med at køre de nye bunde – især bunden i hallen. Der skal findes en brugt harve. Laura 

(Latina) undersøger, om hun har mulighed for bl.a. at fræse filten i hallen ned. 
• Man har selv ansvar for, at hegnet er i orden på den fold, hvor ens hest går. Dette gælder også at slå græsset 

under hegnet. Din fold lukkes, hvis hegnet er i stykker eller der ikke er slået græs under hegnet. 
• Husk at tjekke jeres fold for brandbæger, som kan forårsage den hyppigste planteforgiftning hos heste. 
• Hvis man vil have gødet på sin fold, skal man selv gøre det. 

 

Vedligehold: 

 Der er blevet muret op et par steder. 

 Lyskontakt i hallen er blevet flyttet. 

 Vi har gang i reparation af bagtipskovl. 

 Kloakker. Mads har haft en slamsuger heroppe for at vurdere, om der kan suges sand op fra kloakkerne, og 
rørene kan spules igennem. Opgaven er midlertidig sat på hold. 

 

Arbejdsdagsopgaver (til næste arbejdsdag) 

 De nye stalddøre skal færdiggøres. Mangler udelukkende finish. 
 Søjlen mellem Sasha og Locky justeres. 

 2 stk. boksplader skal udskiftes. VVS til vandkopper først. 

 Teknikrum i hallen skal lukkes. Flamingo væg er væltet. Skal laves i bedre materialer. 
 

 
 

http://www.hiri.dk/


Projekter 

 Vi afventer fortsat svar fra kommunen på vores ansøgning om ridehal nr. to og udvidelse af kapaciteten på 
ridecenteret. Haludvalget søger at få foretræde for kommunens udvalg, for at fortælle mere om projektet. 

 Favrskov Idrætssamvirke har været på besøg. De var meget positive over for planerne om udvidelse af 
centeret, ligesom de var imponerede over det frivillige arbejde, der driver centeret  

 Vi har sendt en ansøgning til kommunen om midler til genopretning af baner. Der er givet et afslag i første 
omgang, med henvisning til budgetfasen til næste år – vi gemmer ansøgningen og indsender forår 2016. 

 Plan for vinterfoldene ift. 2016-loven fremlægges på næste staldmøde. Planen indebærer større ændringer 
ift. foldene og fordeling af hestene.  

 

Rideskolen  
• Emma stopper midlertidig som underviser pr. 31. august, Lisa (Frej) vikarierer for hende frem til nytår, hvor 

Emma kommer tilbage fra Afrika. 
• Der laves en mappe til underviserne med diverse informationer – værdigrundlag, nye ideer, kalender mm. 

Der skal etableres bedre kommunikation med underviserne i form af personalemøder og en særlig gruppe på 
facebook (Ditte og Iben) 

 

HIRI-heste udvalg  
 Vi låner Scrubby som ny elevhest. Foreløbig er der én part på ham. 

 Der er kommet navne på elevhestenes sadler, hovedtøjer osv. 

 Gamle sadler i det store saddelrum tjekkes og vurderes. 
 

Juniorudvalg  

 Juniorudvalgets ride-lejr var en stor succes med mange spændende og sjove aktiviteter  
• Turen til Djurs Sommerland var også rigtig god   
• Josefine er stoppet i Juniorudvalget. Nye medlemmer søges. Henvendelse til Emilie. 
 

Marketing- og sponsorudvalg  

 Der er lavet nye medlemskort, som ligger i pulten i rytterstuen. 

 Bonus fra LH Foder må ikke bruges til ordinær drift, men må kun bruges til præmier og stævner. 

 Pengene fra Super Brugsen bliver brugt til nyt springmateriel (bomme og et par støtter), hvor Super Brugsens 
logo er kommet på. 

 

Stævneudvalg 
• Der er stadig plads til flere medlemmer i stævneudvalget. 
• Stævneudvalgsmøde tirsdag d. 18. august kl. 19 – alle gamle og nye medlemmer er velkomne. 
• SH Cup afvikles på HIRI den 5. og 6. september. Hjælperlister er slået op. 
• Hjælperlister til stævnet – alle får tildelt en vagt. Har man ikke mulighed for at hjælpe på det angivne 

tidspunkt, skal man selv sørge for at bytte. Byt gerne med en gang nathø, et par aftenfodringer eller en 
staldvagt. Kun fantasien sætter begrænsninger.  

 

Kurser, undervisning og arrangementer  

• Lisa har annonceret opstart på ryttermærke 2. Der er plads til 15 deltagere. Se mere info på facebook eller 
kontakt Lisa (Frej) 

• Para-rytterne afholder samling for A-Landsholdet på HIRI lørdag den 29. august. Der vil foregå en del teori. 
Ridning er ca. fra kl. 13.  

 

Økonomi 

• Likviditetsbudget og -regnskab følges tæt af Lene og gennemgås af Laila.  
• HIRI har en sund økonomi.   

• Alle indkøb skal forhåndsgodkendes af enten Laila, Malene eller Lene.  
• Boksstatus: vi har et par ledige bokse. 

• Lokaletilskud 2014 er nu endelig godkendt af Favrskov Kommune – Kommunen ændrer fra og med 2015 
fortolkning på stald-delen og dermed hvilke stald-udgifter, der er tilskudsberettigede. 

• Det er vigtigt, at alle medlemmer melder opkrævninger fra HIRI til PBS – det betyder, at bogføringen kører 
næsten automatisk og meget mindre tidskrævende  

 

Eventuelt 

 Intet 
 

Referent, Ulla 


