
Bestyrelsesmøde HIRI onsdag den 26. januar 2022 kl. 18  
Deltagere: Lene, John, Jacob, Gitte og Anne 
Besøg af: Mikael og Sofie 
Afbud: Lars 
 
Bestyrelse 

1. Generalforsamling: Torsdag den 24. februar 2022 kl. 19 i rytterstuen. 
a. Anne fratræder som formand.  
b. Jacob, Lars og Lene er ikke på valg 
c. Gitte, John og Anne er på valg 
d. Lars træder ud af bestyrelsen. 
e. Lea har været på pause, men træder nu ud af bestyrelsen. Lea fortsætter med opgaver. 
f. Beretning – udkast eftersendes 
g. Indkomne forslag 

2. Forslag til generalforsamling – skal arbejdes med i bestyrelsen – er fremsendt, det ene er dog 
mangelfuldt. 

3. Vedtægter. Gennemgang og opjustering er på to do. 
4. Best. referater. Mangler på www.hiri.dk. Vi gør en indsats for at de løbende bliver uploaded. 
5. Referent – best.referat skal fremover opdeles i udvalg.  
6. Arbejdsform og organisering skal aftales, herunder ansvar, pligtopfyldelse og deadlines – ifht. løbende 

opgaver, projekter, medlemmer og ansvars områder. Vi skal have afstemt, hvordan vi arbejder i den nye 
bestyrelse, så det også matcher de nye udvalg. 

7. Udvalg: Bestyrelsen vil udarbejde indhold og rammer til de forskellige udvalg. Efterfølgende bliver 
udvalgene genoplivet, og udvalgene bliver derefter fyldt op. Alle skal være tilknyttet et udvalg – enten 
vælger man selv eller også få man tildelt en post.     

8. Opgavefordelings oversigt – Skal den opdateres? Eller matches med de nye udvalg. 
9. Oprydning Facebook grupper - Oprydning den lukkede Facebook gruppe for stalden. Fjern alle, der ikke 

står i stalden længere. Kommer med under udvalg, når de etableres. 
10. Regler og sikkerhed er på to do. Der mangler ressourcer til opgaven. 
11. Arbejdsaftener – Der skal gang i arbejdsaftener. Opgaver der skal laves jfr. bestyrelsens anvisninger, og vil 

også komme med når udvalg etableres. 
12. Repræsentantskabsmøde DRF 2. april i Middelfart. Anne og Gitte overvejer at deltage. 

 
Økonomiudvalg 

1. Løbende økonomi 
a. Foderpriser, smuldpriser og el priser – alt stiger voldsomt. Stigningen i HIRI priser her i januar 

dækker slet slet ikke de prisstigninger der er på el, strøelse og foder. Bestyrelsen har dog valgt at 
afvente prisernes udvikling i markedet i håb om, at det igen vender. Der er kontakt med 
leverandørerne hele tiden. 
HIRI priserne hæves derfor ikke yderligere pt. Men det vil blive nødvendigt, hvis priserne forbliver 
på det høje niveau. 
Dette kan kun lade sig gøre, fordi HIRI’s bestyrelse hele tiden overvåger og optimerer på alt og er 
en bestyrelse, der arbejder med rettidig omhu. 

b. Opkrævninger fra HIRI - Faste opkrævninger fra HIRI skal betales den 1. i måneden. Og faste 
opkrævninger af fx boks eller elevkontingent skal tilmeldes PBS (Nets). Hvis betalingsfrist ikke 
overholdes tillægges et gebyr på 100,00 kr., som pålægges næste måneds opkrævning. Faste 
betalinger (elevkontingent, boksleje) skal tilmeldes betalingsservice PBS (Nets) ellers opkræves et 
betalingsgebyr på 50,00 kr. 

c. Ekstraydelser betales via mobile pay nr. 108537, således der ikke er en måneds opsigelse her. 
Dvs. opstaldere kan nemmere melde til og fra ekstraydelser på den måde. 

d. Bøde ved udeblivelse fra staldvagt mv. – Bøde for udeblivelse fra staldvagt mv. udgør 500 kr. pr. 
dag. Da staldvagt mv. er en del af prisen for at være opstalder og part på HIRI opkræves man jfr. 
reglerne 500 kr. pr. dag ved udeblivelse også selvom det er i forbindelse med sygdom. Bøden skal 
indbetales til mobile pay nr. 108537. 

http://www.hiri.dk/


e. Forespørgsel fra opstalder – mere smuld til mega bokse – Fremadrettet skal mega-bokse have 2 
X træpiller hver uge. 

f. Forespørgsel fra opstalder – kan facilitetskontingent overdrages? Dette er ikke en mulighed, bla. 
fordi et facilitetskontingent er personligt OG en vigtig indtægtskilde for HIRI, dvs. en del af 
budgettet. 
 

2. Puljeansøgninger mv. – skal også med i udvalg. 
Der skal ikke søges flere puljer end vi kan håndtere og har frivillige hænder til. Det er super, at vi får tildelt 
beløb, men hvis der ikke er ressourcer til at løfte opgaven skal vi lade være. 

a. DGI genstartspulje – HIRI fik tildelt 10.000 kr. i efterår 2021, men fordi vi ikke havde planlagt 
forbruget heraf måtte størstedelen tilbagebetales. 

b. Vi skal undersøge bla ved Tryg, om der kan søges legat til røgalarmer. 
3. Regnskab 

a. HIRI’s interne revisorer er adviseret, AK og Mai, at revision vil foregå ultimo januar/primo februar. 
b. Børneattester - Jfr. Folkeoplysningsloven skal der indhentes børneattester på ansatte og 

undervisere osv. i folkeoplysende foreninger, der får tilskud fra kommunen. Det er foretaget for 
HIRI for undervisere og staldmedarbejdere i december. 

c. Erklæring vedr. børneattester - Afgivelse af erklæring/indberetning til Favrskov Kommune om, at 
HIRI indhenter børneattester er foretaget i januar.  

d. Medlemsstatistik for 2021 til DIF/DRF er opgjort og indberettet i starten af januar. 
e. Indberettet vandforbrug til Favrskov Forsyning i starten af januar.  
f. Opgørelse og ansøgning om nedsættelse af vandafledningsafgift for 2021 og a conto 2022 er lavet 

og indsendt til Favrskov Forsyning.  
g. Regnskab 2021 og budget 2022 laves i løbet af januar. 
h. Lokaletilskud 2021 og Aktivitets- og medlemstilskud 2021 opgøres i januar. 
i. Vores interne revisorer gennemgår og godkender både regnskab 2021 og tilskudsansøgninger 

vedr. lokale- og medlemstilskud i løbet af januar/februar, således regnskabet er klar til 
Generalforsamlingen, torsdag den 24. februar 2022 kl. 19. 

j. Tilskudsansøgningerne indsendes herefter til Favrskov Kommune med deadline 1. marts 2022. 
k. Budget: Der arbejdes løbende på et flerårigt budget. Overordnet budget 2022 godkendes på 

Generalforsamlingen. 
 
Driftsudvalg 

1. Udelukkelse fra konsum – Informeres om på staldmødet og aktion på nye regler herefter. Der laves 
opslag på FB – Stalden. 

2. Folde – Sofie deltager. Der holdes et ekstra bestyrelsesmøde snart, hvor vi kan se på foldplan – hvordan 
skal de nye folde se ud. Sofie og Mikael skal inviteres. 
a) Alle folde med de nye plateauer SKAL fjerne lort på plateauerne ugentligt som minimum. Hø og vand 

må ikke stå på plateauerne, men flyttes helt tilbage i den øvrige del af foldene. 
b) Foldindgange – Foldindgange er blevet fixet for 2. gang nu – vi følger tæt, hvorledes de virker i 

dagligdagen. Vi venter med jordfoldene til vejr og materialeleverancer gør det muligt. 
c) De nye folde skal færdiggøres hegnsmæssigt inden de tages i brug. Herunder korrekt hæftet på den 

nye skridtsti. Afventer foråret. 
d) Den nye skridtsti – den nye skridtsti skal færdiggøres. Afventer foråret. 
e) Foldansvarlig skal informeres, hvor langt processen er. 
f) Test på jordfolde – Det er besluttet, at HIRI laver test af 2 stk. jordfolde med betonstabilgrus. 

3. Stalden 
a) Ensarte staldholdsvagter – hvordan hverdagene (fodring og nathø) fordeles er op til de enkelte 

staldhold. Bestyrelsen påtænker at indføre bødestraf, hvis man glemmer sin aftenfodring indenfor 
tidsrummet 17.45 – 18.15 eller natwrap i tidsrummet 20-22, helst efter kl. 21. 

b) Udmugning - Ikke god nok standard – særligt ikke i weekenden og kun ad hoc vis, alt efter hvem der 
lige har taget den enkelte boks. Ved klager, send evt. billede til staldholdsformand, så der kan følges 
op. Gennemgå en boks sammen på staldholdet. Tal sammen på staldholdet. 

c) Udlukning og indlukning af heste – Hvem kan tage heste og hvem kan ikke. Lær at gå med en hest. 
Sørg for at kende til rækkefølgen når man tager heste ind. Tal sammen på staldholdet. 



d) Brandalarmer – Røgalarm/brandvarsling: Der er undersøgt forskellige løsninger bla v Falck og G4S. 
Derudover har vi et tilbud fra Verisure. Det er besluttet at vi skal etablere røgvarsling via Verisure. Det 
etableres, efter vi har søgt Trygfondet. John kontakter forsikringen om der er ændringer ved 
brandvarsling.  

e)  Elforbrug: Der er et markant større forbrug i år. Hvordan kan vi spare på strømmen? Lys på banen, 
vandvarmer. Mikael undersøger specifikt omkring elforbruget. Mikael kigger på justering af lyscensor i 
hallen. Undersøger tidscensor til spot ved møgcontainer. Fremadrettet er det Mikael, der har ansvar 
for el, herunder varmeregulering af vandvarmer og rytterstue. 

f) Vikar v. sygdom – der er forsøgt at få vikar, uden held. Mulighed for at Nadja ved sygdom skal ringe 
raskmelding ind senest kl 17 dagen før. 

g) Smuld lørdag - Kun fordele smuld/træpille poser om lørdagen og ikke lægge dem ind i bunden i 
boksen. Al smuld foran boksen fremover. 

h) Smuld – Det er besluttet at de 2 mega hestebokse fremover skal have 2 poser træpiller hver lørdag – 
set i lyset af prisforskellen til de øvrige boksstørrelser. 

i) Vandhane ved Anton – Vandhane ved Anton blændes af da der ikke er en kloak (John)  
j) Fej fej og atter fej. Det ser trist ud, når man kommer til HIRI. Det roder alle steder og der er ikke fejet 

grundigt efter aften fodring, natwrap eller sig selv og sin hest. Vandspiltovet ligner lort og er fyldt med 
lort. Opsadlingspladserne fejes ikke grundigt. Trillebøren i hallen er fyldt. Det roder på bordene i 
hallen. Rytterstuen er ikke til opbevaring af forskellige ting, herunder fodtøj. Det skal stå i dit skab, 
være derhjemme ellers ryger det ned i glemte sager. Ryd venligst op efter dig selv. 

k) Henvendelse fra Bånløv (der anvender vores brugte smuld): fortsat dialog 
l) Støvgener – begræns støvgener i stalden. 

a. Fjern smuld – alt i indgangen af boksen – den første halve meter ind. 
b. Stå ud for egen boks med din hest. Undtaget er kun rideskolehestene ude i foderafdelingen. 

Benyt gerne opsadlingspladserne. 
m) Høposer – ryd op i høpose helvedet ved madkassen. 
n) Høposer – der må ikke stå høposer i stalden ved indgangen til hallen i rytterstue enden. Det er ens for 

alle. Vent med at hente dit hø til det skal i boksen. Der må ikke parkeres noget ved indgange til hallen 
eller andre steder i stalden. 

o) Lort i hallen - Opdrag jer selv og jeres piger til at samle lort i hallen. Det er ikke ok, at være ligeglad. 
Rid ikke i lorten, saml selv op eller spørg efter hjælp. 

p) 15 års grænsen - Vurdering af om 15 års grænsen skal flyttes til 16 år. Problem i det daglige, problem 
på staldhold, problem for resten af stalden med manglende forældre opbakning og opdragelse. 

q) Staldmøde. Afholdes inden generalforsamling, og måske faste datoer fremover. Dagsorden kommer 
snarest. 

 
Haludvalg 

1. Bunden er alt for løs pt. – måske der skal vandes når der ikke er frost i længere periode. Dialog med Laila. 
2. Halprojekt: fortsætter. 

 
Elevhesteudvalg 

1. Fodermængde – Fodertavler skal justeres.  
2. Killy og Foxy – skal til at gå med i elevskolen. Det er en mulighed at de skal trækkes i en periode, så de 

lærer at være på arbejde i rideskolen. 
 
Stævneudvalg 

1. Nyt dressurhegn til den gamle dressurbane – Det har i adskillige år været på to do at få fjernet det noget 
farlige hegn, som omgiver den gamle dressurbane. Det er besluttet at gøre nu, således vi får fjernet 
jernspydene. 

2. Den gamle dressurbane – Den gamle dressurbane lever ikke helt op til de korrekte mål. Det vil blive 
justeret, således det er klar til stævnesæsonen. 

3. Stævnekalender 2022 – Stævnekalender 2022 er endnu ikke godkendt. Afventer DRF møde i 
januar/februar. (Lea) 


