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Afbud: Ingen 
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1. Opfølgning. 
● Vejen: Der skal fyldes skærver i kanten af HIRI vejen ude i siden i forbindelse med, at der laves en sti igennem 

skoven. Udsættes da vi må prioritere vores ressourcer (hænder og økonomi)   
● Vejen foran stalden ned til trailerparkering:  

Vi arbejder på at lægge samme belægning foran stalden som vi har ved indkørslen. Udsættes da vi må prioritere 
vores ressourcer (hænder og økonomi)  

● Energioptimerings projekt: Vi afventer, at kommunen/lys leverandør vender tilbage ang. lys i rytterstuen og 
stalden. (Michael) 

● Projekt skovråd: Der er kontakt til kommunens naturvejleder, Vibe Søndergaard, som har lovet at vender tilbage. 
Vi vil gerne, at de husker ridestier i Himmerigskoven og en plan over, hvordan stierne til skoven skal forløbe. HIRI er 
på bane. (John) 

● Dybdalen og mountainbikes: Afventer Himmerigsstierne. Vi tager kontakt og hører status. (John) 
 

2. Bestyrelsen 
● Køb af jord: Købet er godkendt af alle 3 instanser: landbrugsstyrelsen, kommunen og Geodatastyrelsen. Vi 

afventer endelig punktum. Næste skridt er tilsåning af jorden - gøres af landmanden, Gregers. (Lene og Michael) 
Indretning af folde – næste best. møde bliver afsat til projektet. (Malene mfl.)  

● Projekt nye folde: Se punkter under fold og baner 
● Drift af HIRI: Tak til alle, som står for en opgave i forbindelse med drift af HIRI. HIRI kan kun drives, hvis vi gør 

tingene sammen. 
       

3. Ansatte 
● Nadia: Det går rigtig godt. (Sofie) 
● Ferie: Nadia holder ferie 1.,2.,3., 14. og 15. april. Emma er vikar på en håndfuld wrap, morgenfoder, udluk, wrap, 

middagsfoder indluk/udluk. Selvpas/udmugning af egen boks.      
 

4. Stalden og dagligdagen 
● Opsigelse af boks: Hermed en genopfriskning af reglerne ved opsigelse af sin boks. Når man opsiger sin boks 

begynder bestyrelsen straks at disponere boks, fold og staldholdsplads til anden side. Samtidig kan man heller ikke 
længere står på venteliste til en fold. Hvis man har brug for at beholde en boks efter udløb af opsigelsesperioden og 
man ønsker at fastholde sin opsigelse, er bokslejen til dagspris. Ønsker man at annullere sin opsigelse, skal dette 
informeres hurtigst muligt til den boksansvarlige, så HIRI kan disponere herefter. Boks, fold og staldholdsplads kan 
dog allerede være disponeret til anden side. 

● Møgcontainer: hop/stamp/fordel og husk presenning. Jo færre gange den skal tømmes, jo billigere for os. 
● Skadedyr i skabene: VÆR OBS på hesteguffer, gulerødder mv i skabene som tiltrækker skadedyrene. ALT skal 

være i lukkede beholdere og bedst tages med hjem, da de også kan gnave hul i bøtter. Vi ønsker alle at have udstyr 
liggende uden at der går skadedyr i.  

● Oprydning: Opråb om at alt efterladt udstyr foran skabe lægges til glemte sager i weekenderne af staldhold. 
● Lys og hoveddør: Det er meget vigtigt at man husker at slukke lys og lukke døren. Dem der giver nathø skal slukke 

lyset i rytterstuen og stalden og lukke hoveddøren ved toiletterne, så vi sparer på varmen/lyset. Lyset i hallen 
slukker automatisk – det kommer lyset i rytterstuen også til, når energioptimeringsprojektet er udført.  

● Lys port/plateau: Gentagne gange er lyset ikke blevet slukket over port og plateau derfor sætter vi en timer på som 
hjælper os med at slukke lyset (Michael) 

● Generel oprydning: HIRI har brug for at alle efterlader stalden, rytterstue, parkeringsplads – ja, alle steder - i 
samme stand som man modtager de enkelte steder. Fx rytterstue, madkasse, vandspiltov, tomme bokse, fejer efter 
sig på staldgangen. HIRI har ikke ansat en ekstra mor til at rydde op 😊 

● Madkassen: Alt foder – incl. gulerødder skal være i lukkede bøtter/tønder 
● Staldholds info: Opgaverne på staldholdslisten skal som vanligt laves i weekenderne. Gennemgå gerne listen 

under morgenkaffen, så alle både nye og gamle bliver mindet om og vandt til hvilke opgaver, der skal løses. 
Samtidig påhviler der en helt almindelig oprydning ALLE steder. ALT hvad der bare ligger rundt omkring. I 
rytterstuen, på bordene i hallen, bøtter, spande, træktove, håndklæder parkeret rundt på gulvet i stalden og ovenpå 
skraldespande. ALT ved siden af skraldespande og skabene i sadelrummene, tønder og baljer, der ligger rundt 
omkring, træktove smidt rundt omkring. ALLE løse genstande skal fjernes. Ryddes op, ind til glemte sager eller bare 
på plads. Den, der har tjansen i rytterstuen skal ligeledes rydde alt op her. Også i det lille rum. Håndklæder lægges 
pænt på plads på hylder på toiletterne og hylden i rummet. Alt øvrigt skal ned til glemte sager bordet. 

● Fliserne (SF stenene ved udgangen fra stalden mod banerne): Hver weekend skal jorden skubbes godt ind over 
stien, så SF stenen holdes fri for jord.  
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5. Fold og baner:  
● Lys på dressurbaner: Nyt lys på begge baner inden for de næste par måneder. (Michael) 
● Nye folde/opkøb af jord: Projekt starter op på næste best. møde.  
● To-do liste i forhold til nye folde og sommerfoldplan  

-Aftale med Gregers om tilsåning med græsfrø (Lene, Michael) 
-Udvælge og bestilling af græsfrø – Hesteblanding uden kløver?  (Michael og købes via Gregers el. LH) 
-Principper for fordeling af foldpladser fremover (Hele bestyrelsen) 
-Udarbejdelse af plan over folde (nye og gamle) (Hele bestyrelsen) 
-Aftale med Laust om stabilgrus op til det nye område/nye folde (Michael) 
-Bestilling og opsætning af nyt strømhegn (Michael)  
-Vandforsyning til det nye område 
-Folddage hvor vi gør sommerfolde klar og bygger nye folde - dato mv. kommer senere. (Malene og Susan) 
-Indkøb at materialer til at bygge folde. (Michael) 
-Der arbejdes på at indhente eksakte priser så der kan udarbejdes et eksakt budget for projektet (Hele bestyrelsen). 

● Springbanen: Vi arbejder på flere forskellige forslag til springbanen. Men jordbunken kommer til at ligge for i år, da 
vi skal sparre på vores ressourcer. (Malene) 

● Vandingsanlæg: Der er foretaget et telefonisk eftersyn af vandingsanlægget – det vander ikke korrekt – det vander 
fortsat ikke korrekt. (Laila) 

● Oversigt over folde: Oversigt/skitse med folde ønskes på den store tavle. (Lea) 
● Ny bund i ridehallen: Vi får mange positive tilbagemeldinger på den nye bund. Tusind tak fordi alle er så gode til at 

tage klatter i hallen. Hjælp gerne hinanden fra sidelinjen, når man ser en klat i bunden.  
     

6. Kursus, arrangement og undervisning 
● Arrangementer og undervisning: Pga. Corona status er det desværre pt. ikke en mulighed. 
● Undervisning: Vi følger op på den samlede facebookgruppe til undervisning. Formålet er at få et samlet overblik 

over, hvornår der undervises de enkelte dage. Samtidig giver det alle medlemmer et overblik over, hvem og hvornår 
der underviser(s) på HIRI. (Sofie) 

 
7. Økonomiudvalg 

● Opsigelse af boks: Hermed en genopfriskning af reglerne ved opsigelse af sin boks. Når man opsiger sin boks 
begynder bestyrelsen straks at disponere boks, fold og staldholdsplads til anden side. Samtidig kan man heller ikke 
længere står på venteliste til en fold. Hvis man har brug for at beholde en boks efter udløb af opsigelsesperioden og 
man ønsker at fastholde sin opsigelse, er bokslejen til dagspris. Ønsker man at annullerer sin opsigelse, skal dette 
informeres hurtigst muligt til den boksansvarlige, så HIRI kan disponere herefter. Boks, fold og staldholdsplads kan 
dog allerede være disponeret til anden side. 

● Økonomiudvalget: består nu af Michael, Sofie, Malene og Lene. 
● Økonomisk opfølgning: Likviditetsbudget og regnskab udarbejdes løbende. 
● Coronakrisen: Hjælpepakker i forbindelse med Corona krisen: Vi undersøger hvordan vi er stillet med det vi har af 

økonomiske tab. John har kontakt til DRF. Lene har kontakt til Djurslands Bank.   
      

8. Rideskole, parts og elevheste 
● Status elevheste: Heino, Niklas og Van Gogh mangler part. Ellers er der godt booket. Parter på Heino tilbydes en 

særlig partsløsning, hvor man ikke skal have staldvagter. 
● Rideskolen: Lukket ned pga. Corona – hvis hele april er lukket, tilbyder HIRI et par ridedage i starten af juli, hvis 

muligt – nærmere info følger.  
● Foderplan: Partshestene følges løbende både ifht. foder og strå.  
● Dækkener: Vi vurderer meget på hver enkelt af vores elevheste hvor flere af vores elevheste har behov for 

dækkener. En stor tak til jer som har doneret til flere af hestene. Vi har altid brug for dem.   
 

9. Haludvalg 
● Ansøgning: Er der nogen som har energi til at hjælpe med at være en del af haludvalget (kontakt Michael på mail: 

mhaugaard1@yahoo.dk) 
    

10. Vedligeholdelsesudvalg 
● Ekstra jord: Jordbunke ved grantræerne skal bruges til ridestien nede ved vejen. Udsat.   
● Loftsvinduer: Loftsvinduer i stalden skal justeres/skiftes – planlægges ind i 2020. 
● Utætheder tag mv.: Vi arbejder hårdt på det (Michael)  
● Dækkengang: Vi planlægger automatisk tænd/sluk lys (Michael) 

      
11. Stævneudvalg 

● Stævnekalender 2020: Klubstævne den 25. + 26. april og 29. + 30. august. Vi afventer pt. Corona situationen. 
● Djurslands Bank: Djurslands Bank vil gerne igen i år sponsorere et stævne og om muligt komme med en lille 

kaffebil. Banken kommer til stævnet i august.  
● Nye dressurhegn: Stævneudvalget arbejder på en løsning så hegnet ikke er så let at flytte med vinden så det 

skræmmer hestene. Kontakt evt. andre klubber med samme type hegn. 
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12. Juniorudvalg 
● Ikke noget pt.  
● Juniorrepræsentanter er velkomne i starten af bestyrelsesmøderne. I kommer bare. 

 
13. Marketing- og sponsorudvalg 

● Vi ønsker flere HIRIér, som har lyst til at søge fundrasing, puljer eller andre sponsorater. Sig til hvis du har mulighed 
for at hjælpe. 

      
14. HIRI´s Skovrådsudvalg 

● Vi følger op. (John)  
      

15. Cafe HIRI: 
● Der arbejdes på en grill hytte ved terrassen, som ikke blæser omkuld. Udsættes da vi må prioritere vores 

ressourcer. Hænder og økonomi. 
      

16. Eventuelt 
● Corona: Vi følger retningslinjerne udstedet af DRF og myndigheder. Og holder os løbende orienteret. Bestyrelsen 

er i dialog med DRF løbende.   
● Træningsrum: er ok inde i det ekstra værelse. Man skal rydde op efter sig selv hver gang. Grej skal ikke ligge i 

rytterstuen. 
● Katte: Der må ikke være katte i rytterstuen. De skider på gulvet om natten. Venligst tag dem ud af rytterstuen så 

snart de smutter ind.  
● Pudsning af udstyr på borde i rytterstuen skal undgås. Hvis man alligevel benytter bordene, skal bordene 

herefter renses grundigt med varmt vand og sæbe.  
● Næste bestyrelsesmøde: Vi vender tilbage med en ny dato. Vi har status på reparation af taget løbende. 
● Foldprojekt 2020: Bestyrelsen mødes den 7. april 2020 kl. 18. 


