
Mødereferat 
 

Mødetid: 08. januar 2019 kl. 18:30 

Mødedeltagere: Lea, Lene, Emma, Malene, Michael, Rikke, Jan, Susan 

Afbud: Hanne 

Referent: Susan 
 

 
1. Opfølgning 

 Vejen: Vejen er renoveret. Vi fylder store skærver i kanten ude i siden. (Michael)  
 Traktor: Til brug for vintervedligehold og opdatering af nuværende traktor, leder vi efter en ny traktor. (Michael) 
 Test af DanLøn: DanLøn skal testes, om det kan erstatte Bluegarden som lønsystem for at spare penge i gebyrer.  

(Randi og Marianne) 
 Foderplan elevheste: Der følges op på foderplaner på elevhestene og justering foretages løbende. (Susan) 
 Energioptimerings projekt: Vi vil blive kontaktet hen i foråret. (Jan og Michael)  
 Projekt skovråd: Ridestier bliver anlagt senere i forløbet. HIRI er på bane. (Malene, Lone og Lene) 
 Dybdalen og mountainbikes: Afventer Himmerigsstierne. (Malene, Lone og Lene)  
 Sikkerhedsregler: HIRI’s regler er opdateret og lægges på www.hiri.dk (Lene) 
 Datapolitik: Der arbejdes på et produkt. HIRI´s data er kortlagt og Dansk Rideforbunds info og guides vedrørende 

emnet er ligeledes vurderet. (Lea og Jan) 
 Hjemmeside: Vi er ved at opdatere hjemmesiden (Lea og Emma) 
 Slagteklipper: Skal ind i tørvejr. (Casper) 

  
2. Bestyrelsen 

 Strategi: Bestyrelsen arbejder på en strategi for ridesporten på HIRI og fremtidssikring. Vi indkalder til en 
visionsaften, hvor vi snakker om de indkomne idéer (Lea). Sæt kryds i kalenderen den 15. januar 2019 for hele 
stalden kl. 18.30. 

 Indkomne idéer: Alle de fine idéer blev gennemgået på best. mødet. 
 

3. Ansatte 
 Sandis har fået tilbudt en mere attraktiv stilling, så han stopper desværre på HIRI. Vi undersøger en anden 

staldmand til stalden. Det er vi rigtig kede. Stor tak for indsatsen til Sandis – lad os håbe, at han kommer til at savne 
HIRI og vender tilbage. 

 
4. Stalden og dagligdagen 

 Longering som undervisning: Det hører ind under samme regler som almindelig longering. Max 2 ryttere ud over 
den, der longerer og man udviser hensyn til andre i hallen, som har ret til at sige, at man ikke er tryg ved 
longeringen. Alternativt kan man planlægge longering udendørs eller tider på dagen, hvor der er færre ryttere. 
Underviserne orienteres.  

 Staldvagter: Husk staldvagter/foder/hø. 
 Facebook grupper: Staldens facebook-gruppe vedrører kun stalden. Officielle arrangementer/info lægges på 

HIRI’s anden facebook-gruppe ”Hinnerup Rideklub”, som er for alle interesserede, både interne og eksterne. Alle 
HIRI tilknyttede facebook-grupper vil ifbm. opdatering af HIRI’s hjemmeside, blive lagt der.    

 Indlukningsplanen: gælder ikke kun viftefoldene - den gælder også jordfoldene foran staldene hvis og når, der 
kommer heste ud om eftermiddagen her. Hvis man har morgenfold på enefold foran stalden er man forpligtet til at 
lukke heste ind om eftermiddagen sammen med de andre fra morgenfold. Det samme er gældende for viftefoldene. 
Kontakt dem, der har heste ude om eftermiddagen og tilbyd din hjælp med 1 fast indlukningsdag. 

 Støvbelastning: Placér altid din hest uden for din egen boks, så du ikke støvbelaster andres heste i stalden. 
Undtaget er de heste, der er opstaldet i foderafdelingen.  
 

5. Kursus, arrangement og undervisning 
 Visionsaften: Tirsdag den 15. januar 2019. Kl. 18 Fællesspisning. Kl. 18.30 starter visionsaften.  
 Hestens adfærd: Arrangement vedr. hestens adfærd, af Lizette Nora, kommer snarest for børn og unge i hele 

stalden lørdag den 19. januar 2019. 
 Dressurkursus: Dressurkursus ved Vibeke Degn den 2. og 3. marts og Tanja Henningsen/Bjarne Elefsen den 26. 

januar. 
 Springkursus: Der arbejdes på at få arrangeret et springkursus. 
 Forslag: Vi vil meget gerne tilbyde diverse kurser på HIRI og vil planlægge det til max 1 gang pr. måned. Alle er 

velkomne med forslag. 
 Smuk fest og Grøn Koncert hjælpere: Det undersøges, om HIRI kan stille med et hjælperhold for at tjene penge 

til HIRI (Rikke og Christina). 
 

6. Økonomiudvalg 
 Der arbejdes på højtryk med diverse ifbm. årsafslutningen. 
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7. Rideskole, parts og elevheste 

 Status elevheste: Heino/Flicka/Niklas/Chaplin/Rossini mangler part..  
 Ny elevhest: Carlos og Rossini er ny i stalden. Det fungerer rigtig godt.  
 Rideskole: Vi er fuldt booket. 
 Plan for undervisning: Vi er ved at lave en plan for indholdet i undervisning så den kan følges af både undervisere 

og vikarer. 
 Ny rideskoleunderviser: Emma har desværre valgt at stoppe som rideskoleunderviser, da hun ønsker mere 

lørdags-fri. Sofie (Ivatine) prøver om at undervise er noget for hende. 
 Passe på vores udstyr. Der er lavet navneskilte på sadelknægtene så rideskolen ved hvor de skal lægge sadlerne. 

Man skal huske at stigbøjler skal hænges op, gjord skal i den højre bøjle og sadelovertræk skal på igen.  
 

8. Haludvalg 
 Vi arbejder fortsat på projektet 

 
9. Vedligeholdelsesudvalg 

 Boks-reservedele sælges. 
 Vindue i dommertårn skal færdiggøres nu. (Lea, Lone og Andreas) 
 Dør ved indgang til toiletter udskiftes inden for den næste tid. Herefter nedtages dørpumperne på toiletdørene, så 

der kan komme udluftning igen. (Michael) 
 Vi undersøger at lægge ”sand” på ved indgangen til vinterfoldene – ligesom plateauet ved rideskolefolden. (Malene) 
 Udvidelse af teknikrum: Miniarbejdsdag. Der bliver meldt en dato ud, hvor der larmes lidt herindefra. (Michael) 
 Jordbunke ved grantræerne skal bruges til ridestien nede ved vejen. (Michael) 
 Loftsplader i det lille sadelrum planlægges ind i foråret. (Michael) 
 Loftsvinduer i stalden skal justeres – planlægges ind i foråret. (Michael) 
 Kloakrør toiletter skal justeres – de stopper fortsat ved arrangementer. (Michael) 
 Facaderenovering stald – fase 1 planlægges ind. (Michael) 

 
10. Stævneudvalg 

 Stævneudvalget er ved at planlægge datoer for 2019 og afventer endelig godkendelse i februar. 
 

11. Juniorudvalg 
 Ikke noget pt. 

 
12. Marketing- og sponsorudvalg 

 Christina har en del gode ideer, som vi hører mere om senere. (Hanne) 
 

13. HIRI´s Skovrådsudvalg 
 Vi følger op. (Malene, Lone og Lene)  

 
14. Eventuelt 

 Visionsaften: Tirsdag den 15. januar 2019. Kl. 18.00 Fællesspisning. Kl. 18.30 starter visionsaften.  
 Næste bestyrelsesmøde: Næste bestyrelsesmøde kl. 18 inden generalforsamling. 
 Generalforsamling: Generalforsamling er tirsdag den 26. februar kl. 19 på HIRI – vi glæder os til at se rigtig 

mange. 
 Staldmøde: Næste staldmøde ligger umiddelbart efter generalforsamlingen. 
 Konst. best. møde: lige efter Generalforsamlingen og staldmødet.  


