
Referat af bestyrelsesmøde den 8. oktober 2013 

Deltagere: Lene, Hanne, Sofie, Ulla, Malene og Lise 

 

Opfølgning 

 Vi har 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. 

 Vi planlægger rideskolekampagne, er der nogle frivillige i stalden der vil stå for omdeling (henvend dig gerne 

til Malene hvis du har lyst).  

 Vi planlægger partskampagne, så vi kan få solgt flere parter. Hanne tager kontakt til Lise. 

 

Stalden og dagligdagen 

 Staldpersonale 

o Vi har ansat Michel til 27,5 time om ugen pr. 1. oktober. Hun møder fra kl. 7.30 til kl. 13.00 alle 

hverdage.  

 Boksene 

o Det er vigtigt at tilpasse den rigtige mængde spisehalm og privat hø til hestene ellers bliver bunden 

ødelagt. Michel mærker alle bokse hvis der skal skæres ned på halm- eller høforbrug. 

o Det er kun vores staldpige, der må give elevhestene halm i hverdagene. 

o Det er muligt at købe ekstra træ-pille-smuld (40 kr. pr. sæk). Når du har taget de sække, du skal 

bruge (det vil sige, at man ikke kan købe forud) – SKAL du sende en mail til Lene med info om hvor 

mange sække du har taget. Samtidig SKAL du overføre penge til HIRI´s konto i Jyske Bank reg. 7253 

kto. 0001037413. HUSK at skrive navn på indbetalingen. Ikke noget med at ”samle” sammen hen 

over en måned eller mere. Vi kan ikke styre det og det kan I heller ikke. 

 Staldvagter 

o Tjek om alle opgaver på opgavelisten er løst 

o Husk hvis der er tid til overs, må man meget gerne tage nogle af ekstraopgaverne. 

o Alle vandbaljer på foldene skal tømmes helt og spules, inden de fyldes helt med vand igen. Og en 

gang imellem renses med en god børste. 

 Ekstraydelser 

o Det er stadig muligt at betale for ekstraydelser (gamacher, dækkenskift, eller lign.) Pris kr. 150,- pr. 

ekstraydelser pr. måned. 

 Møgcontainer 

o Husk at lægge presenning på møgcontaineren, når du muger ud i egen boks og fej på rampen, hvis 

den trænger. 

 Sadelrummene 

o Navn på dit skab – husk at rydde op – ingen foder i sadelrummene, det tiltrækker rotter. 

 Diverse 

o Skriv ikke anonyme beskeder på tavlen. Hvis du skriver en besked, skal der skrives under med dit 

navn. Det samme gælder beskeder i staldbogen. 

o Husk at feje efter aftenfodring og nathø (og efter middagsfodring i weekenden).  
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Fold og baner 

 Vi har fået foræret en vandslange, så vi kan vande de sidste 3 meter nede ved spejlet i ridehallen. 

Vandslangen sidder på vandingsanlægget i teknikrummet. Alle staldhold bruger vandslangen. Er du 

holdformand giver Malene gerne en demo. 

 Vinterfoldplanen er klar. Den bliver sat op på tavlen v/ridehallen. Vi bygger fold til rideskolehestene på lørdag 

den 12. oktober og renoverer jordfoldene foran stalden mv.  

 Michel jævner og tromler banen hver dag. Det er også vigtigt at alle staldhold kører baner, tal med Mads eller 

Jan, de giver gerne gode råd og en demonstration. 

 

Rideskolen 

 Tak til alle de piger der hjælper til ved rideskolen. 

 Vi planlægger en kampagne for vores rideskole, så vi kan få fyldt alle hold op. 

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

 Der er et ønske fra rideskolen om, at der middagsfodres kl. 12.30 om lørdagen. Kør ikke fodervognen gennem 

stalden, når de små piger kommer trækkende med elevhestene, de har svært ved at styre hestene/ponyerne, 

hvis vi fodrer, når de trækker rideskolehestene tilbage i stalden. 

 

HIRI-hesteudvalg 

 Der er ledige partsheste. 

 Er der nogen der har et aflagt dækken, som Thorleif måske kunne arve? 

 

Juniorudvalg 

 Er der nogen der har lyst til at træde ind i juniorudvalget? 

 

Marketing og sponsorudvalg 

 Vi har fået lavet 3 nye skilte, og et nyt er på vej til Bagergården.  

 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. 

 

Kurser og undervisning 

 Undervisere på HIRI 

o Eva Hulgaard (dressur) – mandag 

o Jeff (springdressur) – mandag efter kl. 20 

o Niels (dressur) – tirsdag 

o Jeff (spring) – onsdag 

o Ditte (dressur) – torsdag 

o Sofie og Camilla (rideskole) – fredag 

o Sofie og Camilla (rideskole) - lørdag 

 Dressurkursus v/ Sanne Glargaard den 12. og 13. oktober. Tilmelding på www.hiri.dk. 

 Dressurkursus v/landstræner David Amager den 9. og 10. november. Opslag følger. 
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Stævneudvalg 

 Der er stævneudvalgsmøde tirsdag den 15. oktober. 

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

 

Økonomi 

 Økonomi generelt 
o Nets (PBS) har tidligere 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 Ekstraydelser opkræves forud – 1 mdrs. opsigelse. Ekstraydelser aftales med Malene og skrives på 

tavlen. Alle ekstraydelser koster 150 kr. pr. stk. pr. måned. 

o Der er brugt penge på ekstra bund i hal og ekstra sand til den gamle dressurbane. 

o Likviditetsregnskab for august og september er gennemgået (Malene og Lene). Trods udfordringer i 

2013 har økonomien et stabilt niveau og ser ganske fornuftig ud. 

 Opgørelser og indberetninger 
o Jfr. Folkeoplysningsloven skal der indhentes børneattester på ansatte og undervisere. Der følges op 

(Lene). 
o Pr. 1. januar 2014 skal der betales en forsyningssikkerhedsafgift på den brændsel man køber. Dette 

gælder også ved køb af træ-pille-smuld. Hvis man kan dokumentere, at brugen ikke er til brændsel, 
kan man få refunderet afgiften. Men det vil betyde ekstra administration. 

 
Boksstatus 

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

  
Forslag fra stalden til behandling på bestyrelsesmødet 

 Der er stillet forslag om mulighed for at købe et facilitetskort månedsvis.  Bestyrelsen har ikke beføjelsen til at 

ændre på facilitetskontingenter i henhold til HIRI´s vedtægter, da disse fastsættes på generalforsamlingen. 

Derfor foreslår bestyrelsen, at punktet tages op på næstkommende generalforsamling. 

 

Eventuelt 

 Velkommen til Ulla Kjer og Lise Krebs, som begge indtræder i HIRI´s bestyrelse. Bestyrelsen er igen fuldtallig! 

 Jordfolddag på HIRI lørdag den 12. oktober kl. 10. 

 Visionsdag på HIRI søndag den 3. november fra kl. 14-17. 

 

Referent 

Hanne 
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