
Referat af bestyrelsesmøde den 21. november 2013 

Deltagere: Malene, Sofie, Ulla, Lise og Lene (Afbud: Hanne) 
 

Opfølgning 

 Vigtigt – elevhestene skal ikke ud om lørdagen. Sofie og Camilla lukker dem selv ud efter elevhold. 

Staldholdene skal sørge for, at de bliver lukket ind i løbet af eftermiddagen og senest inden aftensfoder. 

 Vi har stadig brug for en lille gruppe, som kan træde til ved sygdom i stalden. Henvend dig gerne til 

hanne_hiri@live.dk, hvis du har mulighed for at være med i en telefonkæde i tilfælde af sygdom.  

 Der arrangeres sponsorudvalgsmøde hurtigst muligt. (Hanne) 

 Vi planlægger en rideskolekampagne. DIF har lavet et nyt tiltag – Idræt for ALLE børn, som HIRI gerne vil 

støtte. Der er lavet flyers, som skal fordeles (kontakt Malene hvis du har lyst at hjælpe).  

 Vi planlægger partskampagne, så vi kan få solgt flere parter. (Hanne og Lise) 

 

Stalden og dagligdagen 

 Staldpersonale 

o Vi holder medarbejderdialogmøde med staldpigen.  

 Boksene 

o Træpillesmuld – Vi har valgt at fordoble mængden af træpillesmuld i december og januar for at 

sikre varme til hestene og et godt toplag – det bliver uden ekstra beregning. 

 Staldvagter 

o Husk at give vand på alle jordfoldene, også helt oppe bagved. Husk at tømme og spule vandbaljerne  

inden du fylder op. En gang i mellem skal baljerne renses med en god børste. 

o Husk at tjekke staldvagts-opgavelisten, som hænger på opslagstavlerne i stalden, inden I går ind og 

spiser morgenmad. Det er vigtigt, at alle opgaverne løses.  

o Husk at feje efter middagsfodring, aftenfodring og nathø. 

o Vigtigt at fordele, stampe og lægge presenning på møgcontaineren. Vi sparer penge ved at hjælpe 

med det. 

 Diverse 

o Så er der varme på alle vandrørene i stalden – så husk at lukke vinduerne, når der er frost eller 

vejrudsigten siger, at der er frost på vej. Døren til teknikrummet i hallen skal være lukket – for her 

er der også varme på. 

 

Fold og baner 

 Vanding i hal vil her i efterår- og vintersæson kun blive gjort, når der ikke er frost. 

 Når staldpigen skal køre og vande bane om formiddagen, har hun fortrinsret frem for ryttere. 

 Salt i hal. Inden der kommer frost, skal bunden i hallen have lidt salt. (Hvem sørger for det?) 

 

Rideskolen 

 Det går rigtig godt på rideskolen. Holdene er ved at være godt fyldt op.  

 Kontakt Camilla på camillan1806@hotmail.dk, hvis du kender nogen der har lyst til at gå til ridning. Så kan 

man altid høre lidt om rideskolen og måske få en plads eller blive skrevet op. 

 Juleinfo til fredag- og lørdagselever. Fredag d. 20. december bliver den sidste dag inden jul på 

rideskoleholdene. Så denne fredag vil der blive julet og hygget for både fredag- og lørdagselever. 

 

HIRI-hesteudvalg 

 Der er et par ledige partsheste. 

 Lise har kontakten til smeden vedr. rideskolehestene og står også for rideskolehestenes udstyr. 

 Malene styrer rideskolehestenes fodertavler og vitaminpiller. 

 Man må under ingen omstændigheder låne rideskolehestenes udstyr. 
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Juniorudvalg 

 Emilie og Josefine har meldt sig til juniorudvalget – Flere ønskes. Vi glæder os til kommende arrangementer. 

 

Marketing og sponsorudvalg 

 Et nyt skilt er på vej til Bagergården. 

 Hjemmesiden opdateres med nogle sponsorer.  

 Der arbejdes på flere fondsansøgninger. Vi ønsker os en traktor og en ny rideskolehest. 

 Støt HIRI når du tanker benzin, bestil et benzinkort hos OK benzin. Bestillingsblanketterne ligger på skænken i 

rytterstuen. 

 JENI-El gav sponsorrabat ifbm. udført elarbejde på HIRI. Tak for det.  

 

Kurser og undervisning 

 Kurset ved David Amager var en succes – vi gentager til januar. Info følger, når vi kender en dato. 

 Sanne Glargaard har ligeledes mulighed for at komme en gang imellem – og det er vi rigtig glade for. Sanne 

med JemaBell laver opslag, hvor man kan tilmelde sig. 

 

Stævneudvalg 

 Stævnekalender for 2014 er ved at være på plads. Der vil både blive en SH-cup og et almindeligt klubstævne. 

Herudover vil der komme lidt ring og rid. 

 Stævneudvalget opfordrer stadig til, at alle stævneryttere opretter en profil på DRFGo. 

 

Økonomi 

 Økonomi generelt 
o Nets (PBS) har igen meddelt, at prisen på indbetalingskort sættes yderligere op, derfor skal alle sørge 

for at tilmelde indbetalinger til HIRI til PBS, således det kører automatisk. Der vil fremover blive 

pålagt et betalingsgebyr på 50 kr., såfremt der ikke tilmeldes PBS. 

o Likviditetsregnskab for oktober er gennemgået (Malene og Lene). Økonomien ser sund og stabil ud. 

 Opgørelser og indberetninger (Lene) 
o Erklæring om indhentelse af børneattester indsendes til Favrskov Kommune.  

o Medlemsregistrering for 2013 til DIF/DRF opgøres og indberettes sidst i december.  

o Vandafledningsafgift for 2013 og a conto 2014. Opgørelse og ansøgning om nedsættelse laves sidst i 
december til Favrskov Kommune.  

o Regnskab 2013 laves sidst i december.  

o Budget 2014 laves sidst i december.  

o Lokaletilskud 2013 opgøres sidst i december og ansøgning sendes til Favrskov Kommune.  

o Aktivitets- og medlemstilskud 2013 laves sidst i december og ansøgning sendes til Favrskov 
Kommune.  

o Revisor godkender alt materialet i løbet af februar således det er klar til Generalforsamling og 
indberetning. 
 

Boksstatus 

 Vi har både ledige heste- og ponybokse. Kontakt Malene malene.munk.jorgensen@gmail.com 
  

Eventuelt 

 Der arrangeres julehygge i rytterstuen torsdag d. 19. dec. Kl. 20.00 – stævneudvalget arrangerer. 

 Torsdag. D. 27. februar 2014 afholder HIRI ordinær Generalforsamling i rytterstuen kl. 20.00.  

 HIRI holder julefrokost til januar. Camilla og Maria står for arrangementet. Nærmere info kommer senere. 

 

Referent 

Lene 
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