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Mødetid: 26. februar 2018 kl. 17.30 
Mødedeltagere: Tina, Lene, Emma, Malene, Michael, Randi 
Afbud: Hanne, René, Susan 
Referent: Malene 

 
 

 
1. Opfølgning 

• El-eftersyn: Vi har haft eftersyn af vores elinstallationer, der er lige et par detaljer som skal 
fikses (Michael)   

• Traktor – Der forsøges at finde en ny traktor i år. Der undersøges priser. (Michael) 
• Test af DanLøn - DanLøn skal testes om det kan erstatte Bluegarden som lønsystem for at 

spare penge i gebyrer. Der testes i løbet foråret. (Randi) 
• Foderplan elevheste – Der er lavet foderplaner, skal lige iværksættes. (Randi) 
• Partshåndbog – Mangler lige de sidste justeringer. (Partsudvalget) 
• Energioptimerings projekt er fortsat i fuld gang. Forskellige tilbud indhentes fortsat. 

(Michael). I den godkendte budgetaftale 2018-21, er oprettet et budget til energioptimering som 
ansøges primo 2018. (Xxxxx)  

 
2. Ansatte og bestyrelse 

• Vi har haft besøg af arbejdstilsynet. Vi har fået en elite-smiley.   
 
3. Stalden og dagligdagen 

• Husk at feje når der aftensfodres.  
• Husk at rydde op og feje alle steder på staldhold i weekenden. 
• Husk at give nok wrap. En proppet spand  
• Katte flokken er nu tip top. Husk at de ikke skal være i rytterstuen.   

 
4. Kursus, arrangement og undervisning 

• Vi undersøger muligheden for at arrangere et dressurkursus ved Vibeke Degn Andersen her 
på HIRI.  

 
5. Rideskole, parts og elevheste 

• Ny elevhest – Der kigges efter en elevhest mere til vores hestehold.  
 
6. Haludvalg 

• John og Laila kommer på generalforsamlingen og giver en status på projektet 
 
7. Vedligeholdelsesudvalg 

• Dressurhegn - Vi arbejder på at få etableret nye dressurhegn på begge baner 
• Dommertårn bane 2 - Vi arbejder på at få et fast dommertårn ved den nye dressurbane 
• Internet springbane - Vi arbejder på at få etableret internet i springdommervognen  
• Grusvejen stabiliseres når vejret bliver mildere (Michael). 
• Vedligeholdelse – Der arbejdes på en løsning, så vi får løst alle de små 

vedligeholdelsesopgaver, der hele tiden er på HIRI.   
 

8. Stævneudvalg 
• Emma og Marianne tager på kursus i det nye stævnesystem d.14.04.18  
• Stævneplan 2018, stævnedatoerne er godkendte. 
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o Dressurkursus ved HP – 1. prioritet søndag den 8. april, 2. prioritet søndag den 22. april 
(afventer godkendelse) 

o Udvidet klubstævne – den 2.-3. juni (Husk alle skal hjælpe her!) 
o HIRI sommerstævne – lørdag den 16. juni  
o Staldmesterskab i spring – lørdag den 18. august 
o Udvidet klubstævne i september, d. 8.-9. september (Husk alle skal hjælpe her!) 
o Staldmesterskab i dressur – søndag den 23. september 
o HIRI julestævne – søndag den 25. november 

  
9. Juniorudvalg 

• Vi hører nyt efter generalforsamlingen. 
 
10. Marketing- og sponsorudvalg 

• Der er ikke noget nyt. 
 
11. HIRI´s Skovrådsudvalg 

• Projekt Skovråd – Der planlægges stier mm. Næste møde i Skovrådet er på vej. 
 
12. Økonomiudvalg 

• HIRI´s økonomi er fortsat sund og stabil. 
• Regnskab 2017 er klar til fremlæggelse ved generalforsamlingen. 

 
13. Eventuelt 

• HIRI Arbejdsdage: Søndag den 27. maj kl. 10-16 og søndag den 26. august kl. 10-16.  
• Næste bestyrelsesmøde – Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.00 i rytterstuen – dagsorden jfr. 

vedtægter. Her konstitueres bestyrelsen. Sekretær, næstformand og kasserer. Og opgaver 
fordeles i bestyrelsen.  

• Vær opmærksom på, at alle HIRI medlemmer skal ride med VG1 eller EN1384:2017 
godkendte ridehjelme.  


