
Mødereferat 
 

  
Mødetid: 8. juni 2017, kl. 18:30 
Mødedeltagere: Hanne, Tina, Lene, Emma, Malene, Randi, Michael, Susan 
Afbud: Rene 
Referent: Susan 
 
 
1. Opfølgning 
Solarie mangler strøm (Laila koordinerer med elektriker). 
Projekt Skovråd. Vi afventer næste møde (Lone). 
Opgavefordeling er klar på Hiri.dk. 
Ekstra lys på udebaner er sat på hold i forhold til halprojektet. 
Markedsdag 18-6 kl. ca. 10-16 for heste-/rideudstyr. Vi kan gøre det valgfrit hvad man vil donere til 
halprojektet og hvad man vil sælge. 
 
2. Ansatte og bestyrelse 
Bettina har sagt op. Der er lavet stillingsopslag med frist 19-6. Vi har pt. fået 6 ansøgninger. Derfor 
pågår der ansættelsessamtaler. 
Ansættelseskontrakt opdateres (Laila/Lene) 
 
3. Stalden og dagligdagen 
Der er givet ormekur til alle heste og ponyer. Pga. der blev fundet blodorm anbefales det af 
dyrlægen, at gentage gødningsprøve og ormekur til efteråret. Bliver uge 43-2017. 
Vær obs på overskud af hø i boksene nu, hvor der åbnes for græsfoldene. 
Kun de heste som står inde kl 12 skal have middagsfoder. 
Stalosan skal man selv købe, hvis det er til eget forbrug. 
 
7. Parts og elevheste 
Hiri hestene fungerer godt. 
Felix og Filur skal have lavet en foderanalyse således de kan få en optimal fodring som passer til 
deres velvære. 
Ny part på Van Gogh. 
Figo stopper som elevhest pr. 30-6 så der planlægges at købe en ny elevhest. 
 
8. Haludvalg 
Der er søgt fonde og vi afventer svar. Vi har lavet et sponsormateriale og udleverer det til Byfesten 
17-6-2017. 
Vi afventer svar fra kommunen ultimo august 2017.  
Der er stor ros til projektet og det arbejder der ligger i det. 
 
9. Vedligeholdelsesudvalg 
Traktor: den har en utæthed og skal repareres (Michael og Casper følger op) 
Vandhane ved container (Michael følger op) 
Beskæring af træer i indkørslen (Michael følger op) 
De træer vi har fået skåret ned skal fjernes eller skåret op til bark (Emma følger op) 
Hul i rondel: dræn er defekt (Michael følger op) 
Utæthed ved vinduesparti i rytterstuen (Michael følger op) 
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Folde: 
Sommerfoldplan: 
Den 10-06 går vi over til sommerfoldplan. For at der ikke skal opstå unødig diskussion om 
foldpladserne, præciseres det, at man kun kan have en foldplads pr. hest og den plads man har, er 
den som er angivet på den endelige foldplan (Som er lavet på baggrund af rettidigt indkomne 
ønsker til sommerfolde). Det betyder fx, at man ikke frit kan flytte sin hest mellem fælles græsfold 
og fælles jordfold. Det forstyrrer hierarkierne på foldene, med øget risiko for foldskader hvis 
hestene flyttes frem og tilbage. Hvis hestene skal skifte fællesfold, kræver det en aftale med de 
øvrige brugere af folden. Dette går via foldambassadørerne. 
 
Forespørgsel fra ponyhoppe græsfoldsbrugerne er accepteret ud fra de opsatte krav og at 
sikkerheden skal overholdes.  
 
10. Stævneudvalg 
Aktivitetskoordinering: 
Afholdes på Hiri: 
D. 18. juni er der sommerstævne. 17. august er der ring og springstævne. 24 september er der 
staldmesterskab i dressur. 9-10 september afholdes klubstævne. 
Vi vil gerne invitere en dressurdommer ud og undervise i teori og feed back i et valgt program. 
Nærmere info følger (Randi).  
 
11. Juniorudvalg 
Fællesspisning og rundbold. Nærmere info følger (Emma følger op) 
Store pudsedag – dato følger senere. 
 
11. Marketing- og sponsorudvalg 
Nye medlemskort til august (Hanne følger op) 
 
14. Økonomiudvalg 
Fokus på økonomi og at vi tænker over, hvordan vi bruger vores penge.  
Det er meget vigtigt og rigtig dejligt med det frivillige arbejde der gøres på Hiri.  
Bare som eksempel:  
Hvis vi hjælper hinanden med at hoppe i møg containeren kan vi spare ca. 1000 kr. 
Hvis vi giver wrap/hø efter behov bliver det ikke smidt i møg containeren. Både pensionær og Hiri 
kan spare penge. 
Spare på mængden af bund man smider ud og kun tager det nødvendige. 
Spring i containeren er også tilladt i hverdagene  da staldholdene ikke kan nå det optimalt i 
weekenderne. 
 
15. Eventuelt 
Udmelding til stalden af info 
Staldvagter: det er vigtige at børnene kommer med på vagterne. Hvis man får udfordringer med at 
bytte en vagt skal man tage det op med sin formand. 
 
Regler for undervisning/spring/privat undervisning: 
Vi arbejder på at der er mulighed for at undervisning tilgodeser alle ryttere tilknyttet Hiri.  
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Staldmøde: 
Ikke i nuværende periode. 
 
Skadedyr 
Rotten er død…… men husk: 
Alt foder skal opbevares i lukkede bøtter og sørg for at samle spild op. Det tiltrækker andre rotter. 
 
Vis hensyn til hinanden når I rider i hallen. 
 
Arbejdsdag flyttes. Nærmere info senere. 
 
Næste bestyrelsesmøde  
Mandag d. 21-8 kl 18:30 i rytterstuen 

 

 


