
Referat af bestyrelsesmøde den 10. marts 2015  

Deltagere: Lene, Malene, Laila, Hanne, Mads, Iben, Ditte, Lise og Ulla. 
Fra Juniorudvalget deltog Josefine, Emilie og Anette i den første del af mødet.  
 
Opfølgning: 

 Info og regler for partsrytterne er blevet opdateret. (Ulla) 

 Elevhestenes sadler er blevet vurderet. (Eva) 

 Mindst én fra hvert staldhold skal instrueres i at køre baner. Der indkaldes til instruktion/erfaringsudveksling. 
(Mads) 

 De nye stalddøre skal færdiggøres - Fremtidens Staldinventar afventer frostfri periode. (Lene) 

 Der trænger til at blive muret op et par steder – foretages samtidig med murerarbejde ved de nye stalddøre. 
(Mads) 

 Vi søger fortsat vikarer til rideskoleundervisningen fredag og lørdag. (Hanne) 

 Vi ønsker også stadig vikarer for staldpigen i ferier og ved sygdom. (Hanne) 
 
Opgavefordeling: 

 Der er sat navne på de ansvarlige for de forskellige opgaveområder (se nedenstående liste). Listen bliver også 
hængt op på opslagstavlen i stalden. Fremover skal man kontakte den/de ansvarlige for det område, man har 
spørgsmål til.  

 
Vedligehold: 

 Der skal gøres noget ift. reparation af facadepartiet ved rytterstuen på førstesalen. Mads indhenter tilbud, 
også ift. hvad det vil koste, hvis vi selv tager plader ned mm. 

 
Stalden og dagligdagen  

• Rikke stopper som staldpige pr. 31. marts, og Mie Brøggler starter i stillingen den 1. april. Mie kommer i 
stalden den 26.+27. marts, hvor hun bliver oplært af Rikke. Hun medbringer en hest – dog først når vi tager 
sommerfoldene i brug. Tag godt imod Mie! Rikke lader sine heste stå i stalden. 

• Det er vigtigt, at staldholdene løser alle opgaverne i weekenden. Tjek listen. Er man i tvivl, så spørg, hvad der 
menes med opgaven. (Lene)  

 
Fold og baner 

• I forhold til sommerfoldplanen: Hvis du allerede nu véd, at din hest ikke skal på græs til sommer, så giv 
venligst besked til Malene hurtigst muligt. 

• Hiri-hestene skifter til jordfolden bag ridehallen den 1. april. 
• Pr. 1. april må Hiri-hestenes græsfold ikke længere bruges som ’løbefold’ for privathestene, da den skal 

forberedes til Hiri-hestenes sommerfold. 
• Enderne af banen i hallen skal som altid vandes af staldholdene. 

 
Projekter 

 Deltagerne i halprojektet efterlyser nogle konkrete mål for klubbens ønsker og ambitionsniveau ift. hal nr. 2. 
Dette vil blive drøftet på et best. møde inden for nærmeste fremtid. Hanne indkalder hele bestyrelsen. 

 
Rideskolen  

• Begge lørdagsundervisere har sagt op. Vi har en ny kandidat, men mangler én mere til at afløse eller dele 
jobbet med. 

• Der bliver hængt en kalender op, hvor man kan se, hvilke dage der ikke er undervisning. 
 
HIRI-heste  

 Eva har lavet en vurdering af vores heste og konstateret, at de er rigtig fine og dækker Hiri’s behov for 
rideskoleheste  

 Hestene er blevet vaccineret og har fået kigget/raspet tænder den 17. marts.  



Juniorudvalg  
• Juniorudvalget vil gerne lave et arrangement for partsrytterne og evt. deres forældre, fx en pudsedag, hvor 

der også bliver givet gode råd om regler, og hvad vi plejer at gøre. 
• Vi har fået tilskud til ryttermærkeundervisning for partsrytterne og evt. rideskoleelever . Udvalget starter 

kurset op i løbet af foråret. 
• Udvalget lader op til årets ridelejr  Der nedsættes et udvalg. 
• Den årlige tur til Djurs Sommerland forventes at blive i august. 
 

Marketing og sponsorudvalg  

 Vi har fået et sponsorat fra firmaet R2 til ryttermærkeundervisning 1 Støtten betyder, at vi kan tilbyde 
vores partsryttere (og evt. rideskoleelever) at tage ryttermærke 1 til halv pris. Det vil være en stor fordel – 
selvfølgelig for rytterne selv, men også for resten af stedets brugere, at de lærer de basale sikkerhedsregler 
omkring samværet med hesten. 

 
Stævneudvalg 

• Stævnekalender for 2015 er fortsat under udarbejdelse. 
• Distriktsrådsmøde d. 23. marts. Lone og Lene deltager. Herefter indkaldes til et stævneudvalgsmøde. Så vil du 

være med i stævneudvalget tilmelder du dig blot til Lone eller Lene. 
• SH Cup afvikles på Hiri den 5. og 6. september. En ny hjemmeside for SH cuppen er under udarbejdelse – vi 

melder ud, når den er klar. 
 
Kurser og undervisning  

• Tanja Henningsen flytter sin undervisning fra tirsdag til mandag fra den 23. marts. 

• Der afholdes kursus for pararytterne (henholdsvis B-landsholdet og C-landsholdet) den 9.+10. maj og 16.+17. 
maj. Vi får brug for hjælp i cafeen begge weekender. Der er undervisning for vores elevhold begge lørdage 
alligevel. Der skal ligeledes klargøres bokse til arrangementet og ryddes lidt op. Info kommer senere. 

 

Økonomi 

• Lokaletilskudsansøgning og aktivitets- og medlemstilskudsansøgning er godkendt af revisionen og indsendt til 
kommunen. 

• Likviditetsbudget og –regnskab følges tæt af Lene og gennemgås efterfølgende af Laila. 
• Alle indkøb skal forhåndsgodkendes af enten Laila, Malene eller Lene.  

• Boksstatus: vi har et par ledige bokse. 
 
Eventuelt 

 Årets første arbejdsdag bliver søndag den 19. april fra kl. 10 til 16. Jo flere der kommer, jo mere får vi lavet og 
jo hurtigere bliver vi færdige  Kan man ikke komme den dag, skal der gives besked og man får en opgave, 
der kan udføres på et andet tidspunkt. Kontakt Lene.  

 Datoerne for bestyrelsens møder for resten af året vil blive sat på i aktivitetskalenderen. 
 
 

Referent, Ulla 

 

Bestyrelsesopgaver 

 Medarbejderansvarlig (Hanne, Ulla og Ditte) 
o Daglig ansvarlig for staldpersonale – opfølgning og opgaver (Ditte) 
o Vagtplan ved ferie/sygdom for staldpersonale og elevholdsunderviser, ansætte, afskedige, 

julegave staldpersonale. (Hanne og Ulla)  
o Indberetning til løn osv. (Ulla) 



 Undervisnings-, kursus- og arrangementsansvarlig (Iben) 
o Privatundervisere 
o Kursusopslag, tilmelding, dato-koordinering, aktivitetskalender osv. 
o Juniorudvalg 

 Stævneansvarlig (Lisa, Lone og Lene)  
o Koordinere hjælperliste, cafe-folk, forberedelse osv. 
o Vedligehold. springudstyr, dressurbaner, springbane osv. 

 Sponsor- og marketingsansvarlig (Hanne og Iben) 
o Sponsor mv. 
o HIRI’s hjemmeside (Hanne, Iben og juniorudvalg) 

 Driftsansvarlig (Malene) 
o Foder, boksbund, foldfordeling, bokslogistik, høladelogistik osv., 
o Nye pensionærer, bokskontrakter, forsikringer, brandeftersyn osv. 

 Vedligeholdelsesansvarlig (Mads) 
o Kontakt ved løbende vedligehold  
o Arbejdsdage, foldvedl., opgaver, fordeling af opgaver fx drift af traktor, dræn af sø osv. 

 Cafe-HIRI og rytterstueansvarlig (Sanne og Jeanette) 
o Café HIRI kontaktperson ved arrangementer 
o Indkøb rengøringsartikler, køleskab, skabe, særlig rengøring 1.sal + rytterstue  

 Parts- og elevhesteansvarlig (Ditte og Ulla) 
o Kontaktperson for parter (overtante) 
o Infomateriale partsheste, smed, vaccine, osv.  

 Økonomiansvarlig (Lene) 
o Bogholderi, løbende opfølgning likviditet, løb. opfølgning medlemmer osv.   
o Årsregnskab, indberetning af statistikker, gennemsyn boks, børneattest ansatte osv. 

 Medlemsansvarlig (Lene) 
o Løbende opfølgning af staldhold, opgaver til staldhold 
o Staldvagtskalender, tlf. oversigt osv.  

 Projekter 
o Foldprojekt (Malene, Mads og Lene) 
o Halprojekt (Hanne, Niels, Mads og Anne) 
o Boksprojekt (Lise - opmåling) 

 
 
 
 


