
Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 
Deltagere: Lene, Hanne, Sofie, Lise, Malene og Ulla 
   
Opfølgning 

• Der er planlagt sponsorudvalgsmøde midt i marts. Sponsorudvalget består i dag af Hanne og Casper, og vi vil 
rigtig gerne have flere med. Kontakt Hanne på (mobil 4036 3455) hvis du har lyst til at være med. 

• Vi igangsætter kampagne Idræt for Alle. Hanne laver ny rideskolefolder, med kontaktoplysninger på Eva 
Hulgaard, som kommer til at undervise om fredagen på rideskolen. 
 

Stalden og dagligdagen 
• Lise Krebs overtager opgaven med fremvisning og salg af bokse på HIRI. 
• Sofie Eggert har kontakten til HIRIs rideskoleundervisere. 
• Hanne Bisgaard Hansen og Malene Munk Jørgensen har kontakt til HIRIs staldpige. 

 

Fold og baner 
• Vi investerer i en ny bane-planer til vedligehold af bunden i hallen indenfor nærmeste fremtid. 

 

Rideskolen 
• Vi har ansat nye undervisere til rideskolen. Eva Hulgaard, som tidligere har været daglig leder på HIRI og som 

før har undervist på vores rideskole er genansat til at varetage holdene om fredagen. Eva får tovholderrollen 
med placering og opfyldning af elever på de respektive hold både fredag og lørdag. Line Rahbæk Petersen og 
Marie Weiergang er ansat som lørdagsundervisere. Line Rahbæk Petersen er 23 år, læser til lærer og har 
tidligere undervist rideskolehold på Vilhelmsborg. Marie Weiergang har 2 børn selv, og har tidligere undervist 
rideskolehold på ridecenter i Malling. Velkommen til vores nye undervisere, vi glæder os til samarbejdet. 

• Vi har behov for at etablere et vikarteam til rideskolen, så vi har back-up i tilfælde af fravær. Er der nogen i 
stalden der har lyst? (du skal være fyldt 18 år)  
  

HIRI-heste udvalg 
• Det er ved at være tid for Boris. 
• Det besluttes, at rideskolehestene fra næste sæson kommer til at gå uden dækkener. 
• Til denne sæson mangler vi et aflagt dækken til Thorleif, som kan bruges resten af sæsonen. Giv gerne besked 

til Lise Krebs, hvis du har et dækken du vil donere. 
• Der er et par ledige partsheste. Se info om ordningen på www.hiri.dk og hvem du skal kontakte, hvis du er 

interesseret i at få en part. 
 

Juniorudvalg 
• Josephine og Emilie er valgt som juniorudvalgs-repræsentanter til bestyrelsen. Men juniorudvalget kan bestå 

af mange flere, derfor opfordrer vi til at man henvender sig til Josephine eller Emilie, hvis man har lyst til at 
være en del af juniorudvalget på HIRI. Juniorudvalget har tidligere arrangeret ture til Djurs Sommerland, 
arrangementer på HIRI, ride-lejre for vores rideskoleelever og meget mere.  

 

Marketing og sponsorudvalg 
• Vi har 3 nye sponsorer til bandereklamer i hallen (Bagergaarden, Hadsten Have og Park og Hinnerup Auto) 
• Vi har modtaget afslag på vores fondsansøgning hos ELRO 

 
Kurser og undervisning 

• Vi holder trec-kursus på HIRI. Der undervises i afholdelse af stævneformen for kommende dommere i distrikt 
12 den 30. marts. Hallen vil kun være lukket et par timer i løbet af dagen. Der skal bruges 4-6 forsøgsheste. 
Mere info og opslag følger. Vi holder en prøve-seance fra kl. 13 - 15 den 16. marts. Her er der mulighed for at 
prøve nogle af øvelserne, hvis du har lyst til at være testrytter. 

• David Amager kommer igen d. 12. + 13. april og 24. + 25. maj – se www.hiri.dk for tilmelding. 
 

Arrangementer 

http://www.hiri.dk/
http://www.hiri.dk/


• B-landsholdet i para-dressur besøger HIRI den 22. og 23. marts. Vi rydder op og gør klar fredag aften, den 21. 
marts kl. 20. Vi glæder os til at byde landsholdet velkommen på HIRI. 
 

Stævneudvalg 
• Søndag den 6. april holder vi et E-stævne i dressur. Mathilde er nu uddannet dommer, og hun har brug for 

erfaring, og har tilbudt at dømme den dag – tillykke og tak til Mathilde . Info følger om stævnet snarest. 
• Den 14. og 15. juni holder vi klubstævne på HIRI. 
• Lørdag den 16. august holder vi et klub-springstævne. 
• Den 6. og 7. september holder vi SH-Cup på HIRI. 
• Stævneudvalget skal på kursus på Vilhelmsborg i stævnesystemet. 
• Opret gerne en profil på DRFGo! Læs mere på www.hiri.dk og hvordan du bærer dig ad.  

 

Økonomi 
• Økonomi generelt 

o Likviditetsregnskab for januar og februar 2014 gennemgås af Malene og Lene indenfor nærmeste 
fremtid. Samtidig vurderes på resten af 2014. 

• Opgørelser og indberetninger 
o HIRI´s bank er besøgt og en PBS-aftale er fornyet. Samtidig fik vi gode råd om håndtering af en 

eventuel henlæggelse til fremtidig hal-projekt. Forslaget om henlæggelse forelægges 
Generalforsamlingen. 

o Lokaletilskudsansøgning og aktivitets- og medlemstilskudsansøgning er godkendt af revisor og klar til 
aflevering hos Favrskov Kommune. 

 

Forslag fra stalden til behandling på bestyrelsesmødet 
• Der er stillet forslag om, mulighed for vask i lejligheden ovenpå. 

o Vaskemaskinen må under ingen omstændigheder bruges til andet end håndklæder og viskestykker 
fra rytterstuen. Erfaring fra tidligere viser, at vaskemaskinen ikke kan holde til det. Men kan det 
aftales, at én person i stalden får det som ansvarsområde, kan vi prøve det på forsøgsbasis. 

• Der er ønske om et saddelrum med varme.  
o Den eneste mulighed for varme på HIRI er el-opvarmning. Sikkerhedsmæssigt er denne form for 

opvarmning ikke forsvarligt i en stald med dyr, og samtidig er forsyning med el alt for dyr. Det vil 
ligeledes kræve luftcirkulation. Bedste opvarmning og luftcirkulation vurderes at være fra stalden 
som det er nu. 

• Der er spurgt om udskift af vinduer, så også dem i den nye del af stalden kan kippes.  
o Vi bliver nødt til at kigge på de ting, der er i stykker inden vi begynder at bruge penge på noget der 

virker. Men når vinduerne engang skal skiftes, er det da noget der bestemt skal overvejes, så alle 
dem med vinduer får mulighed for kip-funktion.  

• Der er stillet forslag om at give differentieret træpillesmuld.  
o Det vil altid være en vurderingssag, om man syntes sin hest har fået for meget eller for lidt 

træpillesmuld. Vi vurderer at differentieret dosering vil give anledning til utilfredshed, derfor 
bibeholdes ens dosering.  

• Der er stillet forslag om at staldpigen bør åbne vinduerne om morgenen.  
o Det er vigtigt med ventilation i stalden, men beder i stedet staldpigen om at åbne alle dørene i 

stalden i stedet, da der er færre arbejdsgange forbundet med dette tiltag. 
• Der er stillet forslag om, at man altid når der fodres til aften, lukker de heste ind som står ude.  

o Vi er flinke til at hjælpe hinanden med ind-lukning. Men vi opfordrer endnu engang til, at alle laver 
foldaftaler, da det er ejer selv, der har ansvaret for at arrangere, at ejers hest sættes ind. 

 

Eventuelt 
• På et tidspunkt holder vi et staldholds-formandsmøde og undervisning i at køre bane i hallen. Info følger. 
• Hvis du er ny i stalden opfordrer vi til at du tilmelder dig vores nyhedsmail på hjemmesiden. 

 
Referent / Hanne 


