
Referat af bestyrelsesmøde d.5/10 - 2016  
Deltagere: Lene, Tina, Iben, Malene, Hanne, Ditte, Randi, Emma og Laila 
Gæster: Christian  
 
Opfølgning:  
- Banekørsels-beskrivelsen vil hænge på opslagstavlerne fremadrettet. (Iben)  

- Vi har stadig brug for én person, som har ansvaret for traktor, baneplanner, benzin mv. Giv Laila besked, om du kan tage 
opgaven.  

- Udmelding på lovgivning/krav til boksstørrelser forventes fremsat i slutningen af oktober 2016. Bestyrelsen giver en 
melding så snart vi ved mere. (Lene)  

- Opgavefordelingen af bestyrelses opgaver vil fremadrettet blive ophængt på opslagstavlen og der vil blive lavet en 
mappe i rytterstuen til dem. (Iben)  
- Christian opretter et iværksætterudvalg og melder tilbage til bestyrelsen herom.  
 
Bestyrelse og opgavefordeling:  
- Rikke er trådt ud af bestyrelsen og Tina er trådt ind. Hjemmesiden og opgavefordelingen rettes så de ansvarlige matcher 
deres opgaveområder. Man skal kontakte den/de ansvarlige for det område, man har spørgsmål til. Der vil komme billeder 
på hjemmesiden ift. hvem der varetager de forskellige opgaver. (Hanne)  
 
Ansatte:  
- Anika er kommet til skade med sin fod og er pt sygemeldt mindst 2 uger endnu. God bedring her fra 

- John vikarierer i uge 42 og nogle dage i uge 41. Stor tak til alle som hjælper og har bidraget i stalden.

- Der kommer staldhjælper i form af integrations projekt og flygtninge. 
 
Stalden og dagligdagen  
- Miljøtilsyn: Vi afventer opfølgningsmødet i november.  

- Der samles klatter på jord-foldene. Godt arbejde - Husk også gammelt hø.  

- Vi har haft besøg af arbejdstilsynet.  

- Grundet smittefare SKAL fremmede heste og ponyer på Hiri, der skal i lejet boks eller på lejet fold, fremvise kvittering for 
ormekur og vaccinationer.  

- Smuld. Vi sætter ikke smuld mængden op i vinterperioden.  

- Der er ponygames hver første søndag i hver måned fra kl.: 13-15. 

- Løsspringning skal foregå første lørdag aften i måneden efter kl.: 19.00. Der SKAL spærres af de sidste 10 meter ned mod 
spejlene. 

 
Fold og baner  
- Den nye dressurbane er lavet færdig 

- Der arbejdes på løsninger til mere lys på ude banerne 

- Vinterfoldplanen offentliggøres efter d.8/10 
- Der SKAL vises dokumentation for vaccination og ormekur til en fra bestyrelsen, inden nye heste kan lukkes på foldene. 
 
Vedligehold:  
- Der kan indgives ideer til opgaver til bestyrelsen ang. vedligehold løbende. 
- Taget ved indgang til hallen efterses. 
 
Projekter  
- Der er indhentet tilbud på renovering af kloarken og der afventes dato herom. (Randi)  

- Der afholdes hal-udvalgsmøde mandag i uge 42 kl.: 19.00. Interesserede er velkommen.  



- Facaden på rytterstuen er ved at være færdig. Ruder i ridehallen og færdiggørelse af stalddøre er ligeledes under 
renovering. (Randi)  

- Hiri har købt solarie. Placering og opsætning afventes. Der vil være brugerbetaling her til. Afregning og pris følger. 

- Ønsker til projekter skal sendes til ønskeboksen. 
 
Rideskolen  
- Eva er på barsel. Lisa underviser fredage. (Iben)  

- Der følges op på hvornår Eva og Mette er tilbage fra barsel. (Iben)  
- Anne M vil gerne tage holdene ved behov. 
 
HIRI-heste udvalg  
- Felix er klar igen.  

- Thorleif er halt og benyttes ikke lige pt. men går med på folden. 
- Det er dækken tid. De heste der har behov vil få dækken på her i vinterperioden. 
 
Partsryttere  
- Ansvar når partsryttere har Hiri-hestene med ud af huset: Der er udarbejdet en lånekontrakt. Udlån aftales med 
partsudvalget. (Laila)  
 
Juniorudvalg  
- Vi glæder os til at høre fra junior udvalget.  
 
Marketing- og sponsorudvalg  
- Der aftales et sponser udvalgsmøde med Christian i nær fremtid. 

- Medlemskort er kommet ud. Nye kan henvende sig til Hanne; hanne_hiri@live.dk.  

- Hvis man har lyst til at være med i sponsor udvalget kan man henvende sig til Hanne. 

 
Stævneudvalg  
- Stævneudvalget indkalder til møde snarest og planlægger det kommende års stævner. 

- Breddestævne søndag den 6. november  

- Søndag den 30. oktober staldmesterskab i dressur.  

- Elevstævne søndag den 27. november.  

- Nærmere info om de enkelte arrangementer kommer senere.  
 
Kurser, undervisning og arrangementer  
- Underviser profiler er ved at blive opdateret. De vil komme til at hænge på opslagstavlen og være tilgængelige på 
hjemmesiden.  

- Ideer til arrangementer sendes til Iben.  
 
Økonomi  
- Likviditetsbudget og regnskab følges tæt af Lene og Laila.  

- Alle indkøb skal forhåndsgodkendes af enten Laila, Malene eller Lene.  

- Boksstatus: Ingen ledige bokse.  
 
Eventuelt  
- Cafe HIRI søger nye medlemmer. Kontakt Marianne.  

- Næste bestyrelsesmøde er mandag d.16 januar 2016 kl. 19.30. 

- Staldvagts kalenderen 2017 er på hjemmesiden.  

- Næste staldmøde er 1 november. 

mailto:hanne_hiri@live.dk


Referent, Iben 


