
Referat af bestyrelsesmøde den 12. maj 2015  

Deltagere: Lene, Malene, Laila, Hanne, Mads, Iben, Ditte og Ulla.  
Fra Juniorudvalget deltog Emilie i den første del af mødet.  
 
Opfølgning: 

 Mindst én fra hvert staldhold skal instrueres i at køre baner. Der er stadig behov for ensretning af, hvordan 
banen køres og vandes. Der indkaldes til instruktion/erfaringsudveksling. (Mads) 

 De nye stalddøre skal færdiggøres. Mangler udelukkende finish. Arbejdsaften for fædre. (Mads) 

 Der trænger til at blive muret op et par steder. Murer tilkaldes. (Mads) 

 2 stk. boksplader skal udskiftes. VVS til vandkopper først. (Jan og Carsten) 

 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. 
(Best.) 

 
Bestyrelse og opgavefordeling: 

 Lise Krebs er trådt ud af bestyrelsen.  

 Der er sat navne på de ansvarlige for de forskellige opgaveområder (se nedenstående liste). Listen bliver også 
hængt op på opslagstavlen i stalden. Fremover skal man kontakte den/de ansvarlige for det område, man har 
spørgsmål til.  

 
Ansatte: 

 Vi har ansat John i stalden – og det er vi rigtig glade for  

 Der skal laves APV-opfølgning for John. (Hanne) 

 Der er igen en del nye ansatte på HIRI – der følges op på børneattester. (Lene) 

 Ann-Helena er i begyndelsen af maj ansat i arbejdsprøvning til at hjælpe John – foreløbig er hun her nogle 
timer, to dage om ugen. Det giver John mulighed for at lave nogle udendørs opgaver  

 John holder ferie d. 26. + 27. maj. Der forsøges at finde en vikar. (Hanne) 

 Sommerferieplanlægning er ligeledes i gang. (Hanne) 

 Kontrakt for staldpersonale revurderes og opdateres i løbet af 2015. (Best.) 
 
Vedligehold: 

 Vi har gang i reparation af baneplaner – både ny og gammel – og bagtipskovl. 

 Kloakker. Mads har haft en slamsuger heroppe for at vurdere, om der kan suges sand op fra kloakkerne, og 
rørerne kan spules igennem. Alle brønde skal findes – de ligger under sf stenene. Der er brug for at nogle 
stykker – fx dem, der ikke deltog i arbejdslørdagen – hjælper med dette.  

 Der planlægges at lave en drænrist i vejen, så gruset ikke løber ned ad vejen under regnskyl. 

 Lyskontakt i hallen afskærmes, så der ikke ved et uheld bliver slukket for lyset i hallen. 
 
Stalden, dagligdagen og staldhold:  

 Der skal indsamles gødningsprøve den 20. maj. Posen med hestens navn vil blive hængt på hestens boksdør, 
og prøven afleveres i en kasse i rytterstuen. Instruktion følger med posen. Svaret kommer 14 dage derefter. 
(Malene) 

 På det kommende staldmøde vil staldholdenes opgaver – og kvaliteten af arbejdet - blive taget op. 

 John har spurgt, om det er en mulighed, at der kommer en tavle op på hver boks til vigtige beskeder fx vedr. 
foder, udluk og lignende. (Malene) 

 
Fold og baner: 

 Springbanen skal gøres klar – dvs. jævnligt slås græs - det klarer John. 

 Sommerfoldene er – sandsynligvis - klar til at blive taget i brug omkring den 20. maj. 

 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 sommerfold lukkes, hvis hegnet er i stykker eller der ikke er slået græs under hegnet. 

 Hvis man vil have gødet på sin fold, skal man selv gøre det. 
 
 
 
 



Projekter: 

 Ansøgning om ridehal nr. to og udvidelse af kapaciteten på ridecenteret er sendt til kommunen den 20. april. 
Vi forventer svar i løbet af juni. Projektgruppen arrangerer tur til Løgstør for projektgruppen.  

 Plan for foldene ift. 2016-loven tages op. 

 
Rideskolen:  

 To nye lørdagsundervisere, Emma og Mette, er ansat, og samarbejdet med Eva fungerer rigtig godt  

 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) 

 Rideskolen holder sommerferie hele juli og starter op igen fredag den 7. august. 
 
HIRI-heste:  

 Under ridelejren 29. juni til 1. juli er Hiri-hestene reserveret  til deltagerne i ridelejren. 
 Der er igen blevet vurderet på elevhestene, og vi begynder at kigge efter en ny elevhest. 

 
Juniorudvalg:  

 Juniorudvalget afholder ridelejr 29. juni til 1. juli med masser af sjove, spændende og lærerige aktiviteter .  

 Anne og Lisa planlægger at arrangere ridelejr for de lidt ældre ryttere    
 

Marketing og sponsorudvalg:  

 Vi har fået et sponsorat fra firmaet R2 til ryttermærkeundervisning 1 Undervisningen er i gang.  

 Vi har modtaget ”Bonus til præmier og stævner” fra LH Foder på 4.649,22 kr. Bonussen er optjent af Hiris 
medlemmer. Stor tak til både LH og Hiris medlemmer . Vi følger op på, om den optjente bonus kan bruges 
til ordinære indkøb hos LH Foder som tidligere år. (Lene) 

 Vi har også fået bonus fra OK Benzin på 2.163,99 kr. – også her en stor tak til HIRI’s medlemmer og naturligvis 
OK Benzin.  

 
Stævneudvalg/arrangementer: 

• Hiri bliver repræsenteret i to discipliner ved landsfinalerne i breddeaktiviteter, som afholdes på Vilhelmsborg 
26.-28. juni.  Trec-holdet består af Lisa/Frej, Signe/Anton, Helena/Gin. Camille/Pinnochio og Emilie/Ricardo 
deltager i Pas de Deux. Alle er velkomne i heppekoret.   

• Der er deltaget i kursus i stævnetilrettelæggelse, så nu må vi holde stævner  
• Der mangler flere medlemmer i stævneudvalget – meget gerne nogle, som også kan og vil være 

stævneansvarlige. 
• SH Cup afvikles på Hiri den 5. og 6. september. En ny hjemmeside for SH cuppen er opdateret. 

 
Kurser og undervisning:  

• Der er mulighed for at deltage gratis i DRF’s kursus ’Træner 1,2 og 3’. Vi vil tilbyde det til vores undervisere. 
 

Økonomi: 

• Likviditetsbudget og –regnskab følges tæt af Lene og gennemgås efterfølgende af Laila. 
• Alle indkøb skal forhåndsgodkendes af enten Laila, Malene eller Lene.  

• Boksstatus: vi har et par ledige bokse. 
• Der følges op på regulering af ATP vedr. 2014. (Malene og Lene) 

• Facilitetskontingent opkræves pr. 1. august for 2015/16. (Lene) Samtidig laves der nye medlemskort. (Hanne) 

• Ormekur opkræves pr. 1. august. 
 
Eventuelt: 

 Der er ansøgt om overnatningstilladelse hos brandmyndighederne om arrangementerne her i foråret og til 
sommer. Tilladelse er givet. 

 Udeblivelse fra obligatoriske arbejdsdage og stævne-/arrangementsklargøringsaftener revurderes på næste 
best. møde. Ny plan udarbejdes. 

 Arbejdsdage og ridning - Ingen ridning på HIRI før arbejdsdagen er forbi.   

 Der afholdes staldmøde tirsdag den 26. maj kl. 19.30 i rytterstuen. 
 
 

Referent, Ulla 



Bestyrelsesopgaver 
 

 Medarbejderansvarlig (Hanne, Ulla, Ditte og Sanne) 
o Daglig ansvarlig for staldpersonale – opfølgning og opgaver (Hanne, Ditte og Sanne) 
o Vagtplan ved ferie/sygdom for staldpersonale, elevholdsundervisere, ansætte, afskedige, 

julegave staldpersonale. (Hanne)  
o Indberetning af løn for alle ansatte osv. (Ulla) 
o Kontakt til elevholdsundervisere. (Ditte og Iben) 

 

 Undervisnings-, kursus- og arrangementsansvarlig (Iben) 
o Privatundervisere 
o Kursusopslag, tilmelding, dato-koordinering, aktivitetskalender osv. 
o Juniorudvalg 

 

 Stævneansvarlig (Lisa, Lone og Lene)  
o Koordinere hjælperliste, cafe-folk, forberedelse osv. 
o Vedligeholdelse af springudstyr osv. 

 

 Sponsor- og marketingsansvarlig (Hanne og Iben) 
o Sponsor mv. 
o HIRI’s hjemmeside (Hanne, Iben og juniorudvalg) 

 

 Driftsansvarlig (Malene) 
o Foder, boksbund, foldfordeling, bokslogistik, høladelogistik osv., 
o Nye pensionærer, bokskontrakter, ormekur, forsikringer, brandeftersyn osv. 

 

 Vedligeholdelsesansvarlig (Mads) 
o Kontakt ved løbende vedligehold 
o Springbane og dressurbaner vedligehold  
o Arbejdsdage, foldvedl., opgaver, fordeling af opgaver fx drift af traktor, dræn af sø osv. 

 

 Cafe-HIRI og rytterstueansvarlig (Sanne og Jeanette) 
o Café HIRI kontaktperson ved arrangementer 
o Indkøb rengøringsartikler, køleskab, skabe, 1.sal + rytterstue 

  

 Parts- og elevhesteansvarlig (Ditte og Ulla) 
o Kontaktperson for parter (Ditte overtante) 
o Infomateriale partsheste, smed, vaccine, osv.  

 

 Økonomiansvarlig (Lene) 
o Bogholderi, løbende opfølgning likviditet, løb. opfølgning medlemmer osv.   
o Årsregnskab, indberetning af statistikker, gennemsyn boks, børneattest ansatte osv. 

 

 Medlemsansvarlig (Lene) 
o Løbende opfølgning af staldhold, opgaver til staldhold 
o Staldvagtskalender, tlf. oversigt osv.  

 

 Projekter 
o Foldprojekt (Laila, Malene, Mads og Lene) 
o Halprojekt (Hanne, Mads og Anne) 
o Boksprojekt (Lise - opmåling) 

 


