
Mødereferat 
 

  
Mødetid: 3. oktober 2017, kl. 18:30 
Mødedeltagere: Hanne, Tina, Lene, Emma, Malene, Randi, Michael, Rene, Randi 
Afbud: Ingen 
Referent: Susan 
 
 
1. Opfølgning 

• Solarie - Strømmen er monteret på solariet. Der mangler nu kun, så man kan fastgøre 
hesten (Michael). Betalingsløsning bliver som en forsøgsordning via Mobile Pay 2016 2260, 
inden man bruger solariet. Der overvejes andre betalingsløsninger, hvis der bliver behov for 
det. Solariet skal lige støves lidt af, så går vi i gang med at bruge det.  
Pris: kr. 15 for 10 minutter. 

• Projekt Skovråd - Hanne spørger Lone omkring status på projekt Skovråd. 
• Traktor – Det er besluttet, at en ny traktor kommer på budget 2018. Der må spares op. 

(Michael). 
• Plateau ved fællesfolde – Dræn er klappet sammen. Der er aftalt møde med Hadbjerg 

Mur og Beton. Samtidig kontaktes Byggaranti ang. HIRI´s rettigheder. (Michael) 
• Ur i stalden – Der hænges et nyt ur op i stalden. Alle har mobiltelefoner, men vi kan IKKE 

undvære uret René . (René)  
• Test af DanLøn - Randi tester om DanLøn kan erstatte Bluegarden som lønsystem for at 

spare penge i gebyrer. 
 
2. Ansatte og bestyrelse 

• Sandis er startet i stalden. Det fungerer rigtig godt. 
• Nyhedbreve - Bestyrelsens medlemmer tilmelder sig følgende 4: Favrskov Idrætssamvirke, 

Distrikt12, Dansk Rideforbund DRF og Danmarks Idrætsforbund DIF.   
 
3. Stalden og dagligdagen 

• APV - Sandis skal have lavet en APV (Hanne). 
• Ansættelseskontrakt - Kontrakt er lavet om. Fra juni til og med sept kl. 7-13. Resten af 

året er 7-14, da stalden er fyldt og der skal bruges ekstra tid til at lukke ind til middag. Dvs. 
antal timer på årsbasis er sat op i stalden. 

• Indkøring ved nyt staldpersonale - Fremgangsmåde ved nyt staldpersonale er, at man 
bliver lært op ved at deltage på en staldvagt.  

• Staldhold - barn/voksen problematik – Hvis man bytter staldvagt: SKAL man stille sit 
hold med de samme muligheder som hvis barnet mødte op med en voksen. Så den løses 
ved, at man laver en ekstra opgave for sit hold, op til staldvagten. Fx vaske baljer og fylder 
vand på om fredagen. Dvs. barn/voksen kan godt bytte sin vagt med 1 voksen, mod at man 
udfører en ekstra opgave. Det SKAL aftales med sin staldholdsformand. Husk at barn 
under 15 år SKAL have en voksen med.  

• Wrap håndtering i hverdage og weekender - Det er vigtigt, at wrappen pakkes ud og 
åbnes i en "vifte", når de er kørt ind i laden. På den måde sikres det, at wrappen ikke 
"brænder" sammen. Staldholdsformanden skal sørge for at tjekke det. 

• How to do a boks + alle opgaver - Staldholdsformanden skal tage en snak med de folk, 
som er i tvivl omkring opgaverne. 

• Forslag fra stalden drøftes/at dele hoppe fold i 2 – Bestyrtelsens beslutning: vi fastholder 
1 fællesfold om formiddagen ellers er man velkommen til en ene-jordfold foran stalden. 
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4. Parts og elevheste 
• Foderplan – Der laves en foderplan til Filur, Felix, Toppa og Flicka, så det sikres, at de får 

rette mængde foder og vitaminer. (Randi). 
• Partsfolder - Der arbejdes på en folder omkring det at være part og hvilke opgaver der 

ligger i det (partsudvalget). 
• Udvis hensyn ved elevhold – Udvis hensyn til elevholdene, når de står på staldgangen. 

Både børn og forældre er nye i stalden og er ikke vant til at håndtere heste. Når der er 
rideskoleundervisning udviser man respekt og ro på staldgangen. Dvs. gå aldrig forbi 
rideskolehestene med en privat hest, når eleverne er ved at sadle op eller af. Elevhestene 
står altid i krydset ved indgangen til hallen. Når eleverne er gået i hallen, kan man igen 
færdes i hele stalden. Ca. ½ time ved hvert hold. Se tidsplan i stalden. Der må IKKE fodres 
mens eleverne står på staldgangen. Se tidsplan. 
Fredag – Der kan fodres kl. 18, når eleverne er i hallen 
Lørdag – Der må først lukkes ind/ud af privatheste og fodres, når elevholdene er gået i 
hallen. Ca. kl. 12.20. 

• Efterårsferie - Der er rideskoleundervisning i efterårsferien. 
• Jul - Sidste rideskoleundervisning inden jul, er lørdag d. 16. december 2017 og opstart igen 

i det nye år er fredag d. 5. januar 2018. 
 
5. Haludvalg 
HIRI får desværre ikke en hal i 2018. Bestyrelsen bakker op om, at haludvalget arbejder videre på 
en ansøgning til 2019. Arbejdet starter allerede nu, så man er klar til næste budgetansøgning i 
marts 2018. 
 
6. Vedligeholdelsesudvalg 

• Baner der er brug for ensretning om hvordan vi kører baner? Enighed om hvordan man 
stiller redskaberne og kører rundt i cirkler. Der findes en ansvarlig, som indkalder til en 
fælles-traktor-kørsels-indstillings-dag.  

• Kommer du til at ødelægge noget på HIRI udbedrer man selv eller kontakter Michael 
eller Rene hvis man har brug for hjælp. Dvs. hvis man ødelægger fx dressurhegn, et bræt i 
barrieren plasticgrebe osv. så skal man selv tage action. Enten ved selv at udbedre eller 
straks kontakte Michael og Rene og bede dem hjælpe sig – det er ikke ok, at lade som 
ingenting og tro at andre blot reparerer og løser opgaven. 

7. Stævneudvalg 
Aktivitetskoordinering: 
Julestævne for staldens ryttere og elevryttere 26. november. 
Plan for aktiviteter for 2018 er i gang. Evt. et dressurkursus ved HP. 
 
Andre aktiviteter: 
Gammeldags julemarked på HIRI søndag d. 3. december 2017. Plan for aktiviteten er i gang – 
Hanne og Christian orienterer på facebook og nyhedsmail. 
 
8. Juniorudvalg 
P.t holder juniorudvalget pause, da der er så mange arrangementer. 
 
9. Marketing- og sponsorudvalg 
Der er ikke noget nyt. 
 
10. Økonomiudvalg 

• Betalingsservice - Husk at tilmelde dig betalingsservice. Det letter arbejdet med 
indbetalingerne. 

• Bokslejestigning - En mindre stigning i boksleje og partsgebyr er på vej. Mere info 
kommer fra økonomiudvalget. 

• Ekstraydelser - Ekstra ydelser koster 150 kr. pr. stk. pr. måned. 
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• Budget 2018 og 2019 – Der arbejdes på budget 2018 og 2019. Fastlagte forslag pt: ny 
traktor, bund dressurbaner, nyt dressurhegn. 

• Tyverisikring – Besluttede tiltag sættes i værk. 
 
11. Eventuelt 

• Næste bestyrelsesmøde - Næste møde er torsdag d. 16. november kl. 18.30. 
• Staldmøde - Tak for god opbakning til staldmødet d. 12. september 2017. Der planlægges 

et staldmøde efter næste best.møde. 
 


