Dagsorden/punkter til best.møde april 2021 kl. 18.30
Deltagere: Lene, John, Sofie, Jacob, Anne og Lea
Referant: Lea
Afbud: Ditte
1. Generalforsamling
a. Info til medlemmerne
b. Materiale til fordeling - Dagsorden, Regnskab 2020, Budget 2021+22
c. Øvrigt materiale - Beretning, Dagsorden til bestyrelse og Maja
2. Bestyrelse
a. Arbejdsmetode og ansvarsfordeling b. Medlemmernes brug af bestyrelsen – Det er frivillige mennesker, der hjælper
medlemmerne med at drive klubben.
c. HIRI’s facebook grupper og sider
HIRI’s facebook grupper er informationskilder og ikke diskussions klubber. Fortsæt ikke via
messinger til best. medlemmer eller andre, der ikke ønsker at fortsætte en diskussion.
Opfordring igen til at fokusere på info og indhold og ikke gå efter budbringer.
Mail adresse til bestyrelsen: Hiribestyrelsen@gmail.com
3. Ansatte
a. Hvem tager opgaven med kontakt til ansatte og vikar fremskaffelse og ferieplanlægning
fremover? - Er der nogen i stalden der sammen med Lea vil hjælpe med denne opgave?
b. Sygemelding kl. 6.00
4. Stalden og dagligdagen
a. Herpes virus
i. Udmelding på staldmødet
b. Privat foder – Der ses på en evt. Løsning.
c. Hø rester og miljøkrav folde – Husk at rydde op på folde, hvor der gives hø samt fjerne
hestepærer på jordfolde!
d. Generelt
Vi har den seneste tid lagt en del genopfriskninger på staldens facebook. Vi beder stalden være
lidt mere opmærksomme på, hvad man gør og ikke gør. Tænk tanken, om alle gjorde det
samme som dig. Og vær altid opmærksom på, at der ikke kommer nogen og rydder op efter
dig. Du skal selv i gang.
1. Stil ikke cykler foran de blå containere
2. Fej staldgangen og opsadlingspladserne hver gang du har stået der også inden du
rider
3. Ryd op efter dig selv i vandspiltovet
4. Ryd op efter dig selv i solarie
5. Ryd op efter dig selv i rytterstuen også nudel rester i vasken
6. Stil ikke hø poser forskellige steder – kun ved Madkassen
7. Brug ikke tomme bokse til opbevaring af dine ting.
Og vigtigst af alt – hjælp hinanden. Modtag en henstilling i rette ånd. Det er noget nemmere at
sige en regel og aflevere en besked, hvis den modtages med et smil og tak.

b. Staldhold og staldvagter
Staldvagterne er en del af prisen for at være på HIRI. Men er også en del af det sociale aspekt
på HIRI.
1. Mød op til tiden – 2 fodrer og de øvrige går i gang med sadelrum, vandspiltov, feje
i hal, tøm opvaskemaskine osv. Spørg staldholdsformanden eller andre, hvad du er
i tvivl.
2. Mød også til tiden, når der er lavet en aftale om, hvornår man giver natwrap osv.
3. Staldholdsformanden på det enkelte hold samler holdet 5 min., når hestene er
fodret. Giver info om fordeling af eventuelle opgaver, særlige
opmærksomhedspunkter osv.
4. Begynd IKKE på private opgaver i staldvagten (fx fylde hø i net osv.)
5. Hjælp hinanden færdig med alle opgaver – staldvagten er ikke forbi, før alle er
færdige.
6. Giv stalden en ekstra tur, fx boksbundene, fejning osv. Tjek vandkopperne grundigt
– det er ikke nok at trykke på ventilerne – kør hånden ned i bunden af vandkoppen,
så vi sikrer, at der ikke ligger en hestepære
7. Genindfør fælles morgenmad, så man får talt sammen
8. Gennemgå opgavelisten sammen for at sikre, at alt er nået og at alle bliver klar
over, hvilke opgaver, der som minimum skal løses.
9. Spørg ind til opgaverne, både som ny og gammel
10.
Mød ikke op med armene over kors og negativ indstilling.
11.
Vis respekt for dem, som skal fordele opgaver eller bede dig tage boksen
grundigere.
12.
Bak staldholdsformanden op!
Vær selv med til, at staldvagterne bliver andet end en opgave, men en mulighed for at følge
med i, hvordan stalden fungerer og lære hinanden at kende.
5. Projekter – se særskilt dokument – projekter april 2021
a. Samle-sten-dag
6. Undervisning
a. Christian vil gerne give privat undervisning – Christian tilbød undervisning påske lørdag til
klubbens ryttere.
b. Mere uddannet (berider) undervisning – kurser er mere end velkomne, såfremt man står
for koordinering selv og med halkoordinator.
c. Covid-19 og undervisning
i. 21. april åbner indendørs idræt for børn under 18 år
1. Hvad gør vi ifht. Elevhold – Elevholdene rykkes ind 6.maj. Ryttere over 18
skal kunne fremvise gyldigt coronapas.
2. Hvad gør vi ifht. opstaldere mv. – Privatryttere under 18 må fra 21. april
modtage privat undervisning indenfor.
ii. 6. maj åbner indendørs idræt for voksne med gyldigt coronapas
iii. Gyldigt coronapasset skal vise, at man er færdigvaccineret, har været smittet eller
er blevet testet negativ for corona indenfor 72 timer.
d. Springundervisning startes op udenfor den 14. april på dressurbanen mod skoven.
7. Partsudvalg
a. Laila og Thilde har valgt at trække sig igen.

b. Hvem tager opgaven med parten og hvad indebærer opgaven som udgangspunkt? Tag fat i
Lea, hvis man har spørgsmål. Hun står midlertidigt for driften.
8. Elevhold
a. Nyhedsbrev - Anne
9. Økonomi
a. Likviditetsbudget/-regnskab udarbejdes løbende
b. Opkrævninger fra HIRI: Ordinære opkrævninger fra HIRI skal betales den 1. i måneden. Og
faste opkrævninger af fx boks eller elevkontingent skal tilmeldes PBS (Nets).
10. Stævner
a. Staldmesterskab i dressur den 25. april 2021
11. Halprojekt
a. Der arbejdes på en ny hal.

Projekter april 2021
1. Forslag og ansøgninger til Favrskov Kommunes budget 2022-25 (Deadline onsdag den 14. april)
a. Hal projekt
b. 25 års reglen (Har FI lavet ansøgning på denne?)
2. Eksisterende græsfolde slåes for at nedbryde smørblomster og forbedre græskvaliteten.
3. Springbanen
a. Skal tromles inden såning af græs.
b. Springbane og gødning
c. Slå græs
4. Ny indkøbt jord - klargøring
a. Gødning – Det har Casper gjort
b. Samle sten
c. Skridtsti
5. Foldprojekt
a. Ny folde og generelt fold struktur på HIRI – Projektgruppe: Lea, Maja, Monica, Sofie, andre?
b. Ønsker fra stalden
6. Arbejdsdag – opgaver (Arbejdsdag søndag den 6. juni 2021 kl. 9-16)
a. Hvem står for information - Anne
b. Hvem laver en liste med opgaver
c. Hvem står for at fordele og koordinere – Lea, Anne, Jacob,
7. Lys i rytterstuen
a. Mikael og John har aftale med elektriker den 14. april.
8. Færdiggørelse af loft i stalden
a. Færdiggørelse af lysninger ordnes af ekstern tømrer.
b. Færdiggørelse af loftet i stalden
c. Tjek af tag / Udskiftning af tagplader – John taler med ekstern tømrer.
d. Færdiggørelse af lys i stalden

9. Diverse terræn opgaver – Laus opgaver
a. Vej foran parkering
10. Lys på udendørs dressur baner
a. Stativ under konstruktion
11. Ridehal
a. Skift af dyser på vandingsanlægget
b. Reperation af barrier.
12. Skovprojekt – Vi arbejder på sagen
a. Himmerigskoven
b. Adgang gennem Dybdalen
c. Fjernelse af riste og skilte med heste adgang forbudt
13. Udendørs dressur baner
a. Tromles jævnligt? Nogen der har lyst til at tromle med HIRIs tromle.
14. Halprojekt
15. Vandforbrug
a. Vandforbruget er fordoblet fra 2019 til 2020
16. Flytning af solarie – Der arbejdes på sagen
17. Grill hytte ?
18. Roundpen
19. Høladen – nyt tag
20. Flere mega bokse?
21. Opgaver til arbejdsdagen
a. Dør/karm dommertårn + anordning, så døren kan stå åben i stormvejr
b. 2-etages bænk i hal
c. Alle vinduer i bokse skal tjekkes
d. Alle bokse tjekkes for evt. mangel af bolte
e. Isolering rundt ved vinduer i hal
f. Tagrender bag på hal
g. Forslag fra stalden
h. Oprydning af materiale boks overfor vandspiltov
i. Færdiggørelse af loftet i stalden
j. Rense kloaker(vej, vandspiltov)
k. Dørkroge til stalddør ved toiletter

