
Mødereferat 

 

  

Mødetid: 13. marts 2017, kl. 18:00 

Mødedeltagere: Hanne, Tina, Randi, Lene, Emma, Rene, Malene, Michael, Susan 

Afbud: Ingen 

Referent: Susan 

 

 

 

1. Opfølgning 

Regeringens lovforslag om ændringer/lempelser i ”Lov om hold af heste” er nu vedtaget. Loven er 

hermed revideret pr. februar 2017. lempelserne betyder at HIRI IKKE skal foretage ændringer af 

boksstørrelse. Læs mere om emnet på SEGES guide hjemmeside. 

Varmelampe/solarie: det er indkøbt og kommer til HIRI snarest. Skal hænge ved havresiloen. Til 

wellness. Med møntindkast. 

Projekt skovrådet: Lone er på vej til et møde igen. 

Drøftet opgavefordelingen. Se på HIRI.dk under rideklubben     bestyrelsen    opgaver. 

Der ophænges oversigt i rytterstuen og ved tavlen så alle kan se, hvem der er med i opgaverne. 

 

2. Ansatte og bestyrelse 

John har skiftet arbejdstid. Fra 8-11 2 gange pr. uge. Det giver udfordringer i dagligdagen pga. 

middags indluk. Vores behov er 11:00 til 13:30. Der følges op. (Hanne) 

Det er den nye bestyrelses første møde. 

 

3. Stalden og dagligdagen 

Hvis hest forlader stedet eller ny modtages skal staldpige have besked. På tavle, sms eller 

personligt. 

 

4. Bane- og bundudvalg 

Ekstra lys på udebaner. Michael og Laila arbejder videre på projektet. 

 

5. Foldudvalg 

Vi skal lave en fold-dag hvor flere pæle skal udskiftes og hegn skal opdateres. Evt. kan det være 

en opgave for flere på arbejdsdagen. 

 

6. Rideskoleudvalg 

Der er ansat 2 nye rideskoleundervisere, Maria til om fredagen og Rebecca til om lørdagen. 

Der opstartes nye elevhold. Man skal henvende sig til Maria, hvis man har lyst til at gå til ridning 

mariaogscherzo@gmail.com. 

 

7. Partsudvalg 

Susan (Flicka) er kommet med i udvalget. 

 

8. Haludvalg 

John og Laila, fortæller om projektet og hvor langt vi er nu. Der er positiv politisk interesse for 

projektet. 

Besøget af Kultur og Fritidsudvalget var positivt. Projekt, økonomi og fonde blev præsenteret.  
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Alt vores jord er rent nok til at vi selv kan genbruge det på vores egen matrikel. Evt. til skæv 

springbane mv. 

Der er gjort et stort arbejde med jordbundsundersøgelserne og projektbeskrivelsen. 

Der arbejdes på højtryk på finansieringen og der arbejdes på ny ansøgning til Favrskov 

Kommunes budget 2018-21, med deadline medio april. 

 

9. Vedligeholdelsesudvalg 

Vi har oprettet en ny mailadresse drifthiri@gmail.com til opgaver relateret til vedligehold, hvor I kan 

skrive direkte til. 

 

10. Juniorudvalg 

Nyt udvalg (se på HIRI.dk under rideklubben     bestyrelsen    opgaver). 

 

11. Marketing- og sponsorudvalg 

Der undersøges flere sponsorer. 

 

12. Stævneudvalg 

Møde tirsdag d 14-3, hvor vi planlægger proportioner til stævne den 6. + 7. maj 2017. 

DRF12 møde 20 marts. Lone og Lene deltager. 

Kursus i nye stævnesystem mandag 27 marts. Hele stævneudvalget deltager. 

 

13. Kursus- og arrangementsudvalg 

Udefrakommende undervisning: HIRI-medlemmer har førsteret til undervisning på HIRI. Hvis der er 

plads i overskud må underviseren gerne invitere ikke-medlemmer. 

 

14. Økonomiudvalg 

HIRI´s økonomi er fortsat sund og stabil. Indkøb mv. skal godkendes af Tina og Lene. 

 

 

15. Eventuelt 

Udmelding til stalden af info 

Medlemmer i ”Stalden-på Facebook” skal være medlem/forældre på HIRI. 

Opslag fra bestyrelsen – skal have slået ”kommentar” felt fra. 

Opdateringer og nyhedsbreve sættes på tavlen i rytterstuen. 

Info lægges på hjemmeside og der genereres nyhedsmail og lille opslag på Facebook at der er 

kommet nyhedsmail evt. med link til hjemmeside.  

 

Hvor ofte afholdes staldmøde og bestyrelsesmøde 

Bestyrelsesmøde: ca. hver 2. måned. Behov vurderes fremadrettet. 

Staldmøde: 2-3 uger efter bestyrelsesmøde (referat skrives i bogen) 

Der lægges op til info om hvornår der afholdes næste bestyrelses-/staldmøde således folk kan 

melde ind med forslag eller punkter. Punkter sendes til formandens mail. Mail-adresse oplyses 

senere 

Vi mailer sammen og det forventes, at alle læser mails og besvarer hvis nødvendigt. Mailene skal 

målrettes, således hele bestyrelsen ikke får alle mails. Vedligeholdelses mail til 

vedligeholdelsesgruppen og kun dem osv. 
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Bokse 

Staldholdsformænd skal tage det op med sit hold med forventningen til hvordan man tager en 

boks. 

Evt. kan formanden gå et par runder op af staldgangen for et check-up som skal betragtes som en 

hjælpende hånd til visuel kontrol. Vi skal sikre at vi leverer det vi lover. Vi indkøber en anden slags 

udmugningsgreb til afprøvning så der ikke smides for meget bund ud. 

 

Skadedyr 

Alt foder skal opbevares i lukkede bøtter og sørg for at samle spild op. Det tiltrækker rotter. 

 

Glemte sager 

Vi arbejder på en ”markedsdag” for heste-/rideudstyr 

 

Vis hensyn til hinanden når I rider i hallen. 

 

Næste bestyrelsesmøde  

Torsdag d. 6-4 kl 18:30 i rytterstuen 
 

 

 


