
Mødereferat 
 

Mødetid: 26. februar 2019 kl. 18:00 
Mødedeltagere: Lea, Lene, Emma, Malene, Michael, Rikke, Jan, Susan 
Afbud: Hanne 
Referent: Susan 

 
 
1. Opfølgning 

• Vejen: Vejen er renoveret. Vi fylder store skærver i kanten ude i siden. Omkring sommeren. (Michael)  
• Traktor: Til brug for vintervedligehold og opdatering af nuværende traktor, leder vi efter en ny traktor. (Michael) 
• Test af DanLøn: DanLøn skal testes, om det kan erstatte Bluegarden som lønsystem for at spare penge i gebyrer.  

(Randi og Marianne) 
• Foderplan elevheste: Der følges op på foderplaner på elevhestene og justering foretages løbende. (Susan) 
• Energioptimerings projekt: Projektet er startet op med gennemgang af behov igen. Der foretages et par 

justeringer. (Michael)  
• Projekt skovråd: Ridestier bliver anlagt senere i forløbet. HIRI er på bane. Intet nyt pt. (Malene, Lone og Lene) 
• Dybdalen og mountainbikes: Afventer Himmerigsstierne. (Malene, Lone og Lene)  
• Datapolitik: Der arbejdes på et produkt. HIRI´s data er kortlagt og Dansk Rideforbunds info og guides vedrørende 

emnet er ligeledes vurderet. Jan er kommet videre, men det er et omfattende projekt. (Jan) 
• Hjemmeside: Vi er ved at opdatere hjemmesiden (Lea) 
• Slagleklipper: Skal ind i tørvejr. (Casper) 

  
2. Bestyrelsen 

• Strategi: Bestyrelsen arbejder på en strategi for ridesporten på HIRI og fremtidssikring. Vi har behandlet forslagene 
der kom ind i forbindelse med visionsaftenen. 

• Drift af HIRI: Vi har tidligere talt om at løfte i flok og uddelegere opgaver/tjanser pr. boks – tages fat på igen, da vi 
har brug for flere hænder, for at holde HIRI pæn og flot til hverdag og fest. 

 
3. Ansatte 

• Zigmars er ansat pr. 21. januar 2019. Det fungerer rigtig godt i stalden. 
 

4. Stalden og dagligdagen 
• Træpillesmuld: Prisen på træpillesmuld er steget med 20%. Andre leverandører er tjekket. DLG er fortsat den 

billigste. (Malene) 
• Vask af bid: Brug aldrig vasken i rytterstuen. Gøres i din vandkop, vandspiltovet eller vasken i stalden. 
• Katte: Fodring af katte skal foregå foran barrieren i hallen, aldrig i rytterstuen. Skålene må ikke stå på bordet. Men 

skal stå på gulvet eller hylden. Kattene behøver ikke en skål hver. Brug ALDRIG menneske tallerkener!! 
• Vandbaljer: Reglen er følgende: Staldholdene skal spole, skylle og fylde vandbaljerne. Staldholdene skal IKKE 

skure med børste osv. Det skal de enkelte folde selv sørge for. Den regel fastholder vi.  
• Antal baljer pr. fold: Sørg for kun at have det antal baljer pr. fold, der er nødvendigt, når vi nærmer os forår og 

sommer. Vi bruger alt for meget vand til ingen nytte. Det er alt for dyrt.  
• Vandslange: Jim tilbyder, at han graver et vandrør ned i indkørslen til hallen. Trækker vandslange igennem så vi 

sparer at vandslangen køres i stykker. Tak til Jim. 
• Staldholdsopgaver: Sørg for at komme godt rundt i krogene, når der fejes. Ryd op ved samme lejlighed, så vi ikke 

skal bruge arbejdsdage på den slags. Spørg hvis man er usikker på, hvor de forskellige ting skal hen. Det gælder 
både i rytterstue, stald, foderafdeling, parkeringsarealer og hal. 
Man må gerne bede hinanden om at rydde op efter sig selv, sige at staldgangen skal fejes bedre i stedet for blot at 
slæbe kosten hen over gulvet, muge bedre ud i en boks, rydde op på staldgangen inden du går i hallen med din 
hest osv. Bliv bedre til at modtage en besked, så det ikke går ud over budbringeren. Opgaverne og reglerne er en 
del af prisen for at stå på HIRI. 
 

5. Kursus, arrangement og undervisning 
• Smuk fest og Grøn Koncert hjælpere: Der har ikke været nok tilslutning til det så vi må desværre droppe det. 
 

6. Økonomiudvalg 
• Husk at betale: Smuld mv. skal betales inden du tager varen 
• Prisstigning: Træpillesmuld prisen er steget med 20 %.  
• Øvrige opgaver: Årsregnskab 2018, tilskudsansøgninger mv. er færdiggjort for 2018 

 
7. Rideskole, parts og elevheste 

• Status elevheste: Vi har fået 3 nye parter ind efter vores jubilæumstilbud til eleverne. Velkommen til.   
• Ny elevhest: Zomaar ankom den 20. februar 2019. Han skal lige vænne sig til omgivelserne men det tegner godt. 

Carlos og Rossini fungerer rigtig godt og har begge fået 2 parter. 
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• Rideskole: Det går rigtig godt med Sofie som ny underviser.  
• Plan for undervisning: Vi er ved at lave en plan for indholdet i undervisning så den kan følges af både undervisere 

og vikarer.  
• Tilmelding til elevhold: Sofie Bangsgaard overtager opgaven fra Hanne. Sofie og Hanne laver opslag til tavlerne 

og facebook grupperne, med Sofies kontakt info. 
 

8. Haludvalg 
• Vi arbejder fortsat på projektet 

 
9. Vedligeholdelsesudvalg 

• Vindue: Vindue i dommertårn skal færdiggøres nu. (Michael) 
• Plateau: Vi undersøger at lægge ”sand” på ved indgangen til vinterfoldene – ligesom plateauet ved rideskolefolden. 

Bliver et sommerprojekt pga. det våde mudder (Malene) 
• Dør ved teknikrum i hal: Dør skal stå helt åben, når du er i teknikrummet i hallen og lukkes først, når du 

forlader det. Hestene i hallen bliver bange, når døren pludselig går op indefra. Døren mellem de 2 afdelinger i 
teknikrummet skal holdes lukket, pga. varmen ved vandrørene. 

• Ekstra jord: Jordbunke ved grantræerne skal bruges til ridestien nede ved vejen. (Michael) 
• Færdiggørelse af det lille sadelrum: Loftsplader i det lille sadelrum planlægges ind i foråret. (Michael) 
• Loftsvinduer: Loftsvinduer i stalden skal justeres – planlægges ind i foråret. (Michael) 
• Kloakrør: Kloakrør toiletter skal justeres – de stopper fortsat ved arrangementer. (Michael) 
• Renovering 2019: Facaderenovering stald – fase 1 planlægges ind. (Michael) 

 
10. Stævneudvalg 

Stævneudvalget har reserveret følgende dage til stævner i 2019 
• 1-2 Juni 2019:                         D-stævne spring/dressur 
• Lørdag d. 15. juni:                   Internt sommerstævne 
• 14 – 15 september 2019:        D-stævne dressur 
• Lørdag d. 23. november:        Internt julestævne 
• Der afholdes også staldmesterskaber, men her er endnu ikke fastlagt datoer. 
• Der arbejdes på at lave et dressurkursus med Karina Iversen i april - Maria (Kurt) er tovholder på arrangementet 
• Vi overvejer ridelejr i pinsen (Rikke, Emma) 

 
11. Juniorudvalg 

• Afholdt 2 filmaftener med godt fremmøde 
 

12. Marketing- og sponsorudvalg 
• Christina og Hanne følger op på området. (Hanne) 

 
13. HIRI´s Skovrådsudvalg 

• Vi følger op. (Malene, Lone og Lene)  
 

14. Eventuelt 
• Foldplan: Dato for foldplan omkring maj (Malene, Susan)  
• Arbejdsdage: Der planlægges med arbejdsdag søndag den xx. xxxxx kl. 10-16. (dato afventer Emma). Der 

planlægges med arbejdsdag søndag den 8. september kl. 10-16.    
• Rømø islændertur: Vi gentager successen. Check Facebook for opslaget og tilmelding (Maria) 
• Jubilæum: Jubilæumsdag og –aften planlægges bliver lørdag den 31. august 2019. Der nedsættes et 

jubilæumsudvalg. Kontakt Hanne (Storm), hvis du har idéer eller har lyst til at være med i jubilæumsudvalget. 
• Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 19. marts 2019 kl. 18.30. 

 


