
Mødereferat 
 
Mødetid:  Torsdag den 19. maj 2022 kl. 19 
Mødedeltagere: Lene, Mikael, Anne, Jacob, Keld, John og Gitte 
Afbud:  Ingen 
Referent:  Gitte 
 
1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde 

A. Bestyrelses referat fra tirsdag den 12. april 2022 godkendes hermed. 
B. Der undersøges, om referatet i nutiden DK skal underskrives manuelt, eller godkendelse via mail 

internt og endeligt på det efterfølgende bestyrelses møde er dækkende juridisk. Gitte 
C. Der laves IKKE referat af staldmødet. Mød op og vær med. 

 
2. Meddelelse fra formanden 

A. Tak til alle for en effektiv og fantastisk arbejdsdag og herefter et velplanlagt stævne.  
B. Og samtidig GODT ARBEJDE med foldene. Det er flotte folde HIRI nu kan tilbyde. 

 
3. Opfølgning 

A. Foxy og Heino skal bytte plads. Der skal sættes en plade op mellem Van Gogh og Foxy. Mikael og 
Jacob 

B. Juniorrepræsentanterne, Sarah og Laura, skal inviteres til bestyrelsesmøde. Herefter skal de selv 
følge med i HIRI’s Årshjul, som ligger på staldens FB. Vi tager dem med 30 min. hver gang, som 
første punkt. Mikael 

C. Nedsættelse af udvalg vil blive fastlagt efter sommer. Mikael 
D. Der skal ryddes op på facebook grupper. Alle grupper skal være ejet af HIRI. Springgruppen 

oprettes i HIRI’s navn og folk tilmelder sig på ny. Keld 
E. Staldens FB gruppe trænger til en oprydning. Der kigges på denne 2 gange årligt. Anne 
F. Der arbejdes igen (fortsat) med flytning af solariet til over opsadlings pladserne. John 
G. Der skal laves et infomøde ang. halprojektet med stalden. 
H. Der skal ske en opdatering/vurdering af HIRI’s regler, herunder sikkerhed. Alle 

 
4. Bestyrelsen og ansatte 

A. Spørgsmål, afstemninger og opgaver på bestyrelses gruppe på messenger og mail, besvares af hele 
bestyrelsen, så vidt det er muligt, så hurtigt som muligt. 

B. Kontaktinfo på hjemmesiden og DRF opdateres. Anne 
C. Halkoordinator. Gitte 
D. Planlægning af vikar i Nadjas sommerferie er i gang. Nadia holder ferie i ugerne 28, 29 og 30. Gitte 
E. Nadja og stalden i sommertid. Der laves liste på opgaver, som løses her i sommerperioden, hvor 

mange heste bliver ude hele dagen og boksene dermed heller ikke er så slemme. Der vil være fokus 
på at få alle baner kørt hver dag og holde rent omkring møgcontainer. Stalden skal fejes grundigt 
hver dag. John 

 
5. Rapport fra udvalgene 

A. Staldudvalg 
I. Ormekur – Ved indsamling af lorteprøver er der behov for fremover, at der bliver hængt 

poser med navn på alle boksene, så det bliver synligt, hvem der mangler, så vi nemmere 
kan hjælpe hinanden. Mikael taler med Maja om det. 



II. Placering af foder og smuld – Foder står for enden af madkassen. Hjælp med at køre det på 
plads, når Danish Agro har leveret. Der bliver bestilt 3 paller hver gang man starter på den 
anden sidste palle. Der skal stå 1 palle smuld og 1 palle træpiller ved solariet.  

III. Ekstrakøb af smuld og træpiller – Der kan kun købes af de 2 paller, der står ved solariet. Der 
må aldrig åbnes for paller i den gamle lade eller udenfor. 

IV. Konsumstatus – den første hest, som ikke er udelukket fra konsum er ankommet. Regler 
om registrering af tilskudsfoder er i gang. Medicinskabet vil blive klemt ind i det trængte 
lille sadelrum.  

 
B. Foldudvalg v/Mikael 

I. Sommerfoldplanen er godkendt. Stor tak til Sofie og Lea. 
II. Der skal etableres yderligere strøm. Der skal graves. Laus kontaktes. Mikael 

III. Foldskiltene skal ændres og et par nye skal laves. De vil blive sat op fredag den 27. maj 
2022. Carsten og Lene 

IV. Whiteboardtavlen skal opdateres med den nye struktur og fordeling af hestene. Det vil 
blive gjort fredag den 27. maj 2022. Sofie og Lea 

V. Der SKAL buskryddes under hegnet på ALLE folde. Ellers kommer hestene ikke ud. 
 

C. Rideskole- og partsudvalg v/Anne og Jacob 
I. Feedback fra de nye undervisere. Det går rigtig godt og der er også kommet et par vikarer.  

II. Der arbejdes på at lave et par ”rideskoledage”. 
III. Status på rideskolehestene. Kille er næsten klar til at gå med i rideskolen. Obs på Laika ifht. 

sommergræs og forfangenhed. Foxy går med i rideskolen. Van Gogh skal græsses ind. Der 
er lidt udskiftning på partshestene. Heino mangler et par hyggeparter. 

IV. Der er lavet en undervisergruppe for rideskolen. 
V. Hvad vil vi med vores partsheste? Skal det være en tidsbegrænsning på?  

VI. Der skal være kontrol med forbrug af ekstra smuld til elevhestene. Der skal spørges hver 
gang. 

 
D. Vedligeholdelsesudvalg 

I. Status og opfølgning på arbejdsdagen. Der skal ligge en grundig plan for arbejdsdagen 
næste gang og bruges noget mere tid på planlægningen. Der skal udnævnes ansvarlige for 
de enkelte opgaver. 

II. Fodervognen. Der er kommet en kasse på. Den er blevet klodset at køre rundt med på 
staldgangen. Vognen skal sikkerhedsoptimeres. Mikael 

III. Service rulleporte. Portene skal godkendes. Der undersøges hvad en ny koster. John 
IV. Palleløfteren er noget træg. Kan hjulene udskiftes eller skal der en ny til. Jacob 
V. Dressurhegnet rundt om banen ved skoven skal fjernes. Arbejdet er påbegyndt og der 

arbejdes videre med det. Banen skal ligeledes rettes til og udvides. Laus kontaktes. John 
VI. Der skal optimeres med græsslåning på græsspringbanen. Keld og John 

VII. Vandkopperne skal tjekkes. Nogle trænger til en udskiftning af enten rør eller dyser. Der 
undersøges hvad en gevindskærer koster. Der skal på sigt stophaner på i alle bokse. Der 
mangler reservedele. John og Jacob 

VIII. Der er vandmåler på i vandspiltovet. Derfor skal vandspiltovet kun bruges til vask af hest. 
Vand til træpiller, mash, skylle hø osv. skal foregå udenfor. 

IX. Der skal etableres strøm til dommertårnene. John 
X. Skabet fra hallen skal hænges op i den gamle lade. John og Mikael. OG stærke Keld. 

  
E. Haludvalg v/John 

I. Ansøgning til hal nr. 2 er indsendt til kommunen medio april. 



II. Politikere er på besøg i denne tid. 
III. Der er lavet en flyver omkring HIRI og bæredygtighed, som politikere har fået tilsendt. 

Mikael 
IV. Strategi for synlighed af projektet vendes. 

 
F. Eventsudvalg 

I. Der opfordres til, at der arrangeres forskellige arrangementer. Spring, dressur, andet? 
II. HIRI skal være mere synlig ifht. stævner. Gode idéer kan gives til stævneudvalget. 

 
6. Rapport fra kasserer 

A. Likviditetsregnskabet laves hvert kvartal. Spørgsmål til vandforbrug og depositum.  
B. Der er udsving på el priser. Mikael 
C. Priserne på foder og strøelse overvåges fortsat dagligt. Der indkøbes mere strøelse til tidligere 

aftalt pris. Pallerne vil blive placeret på parkeringspladsen.  
D. Priserne på foder og el er steget igen. 
E. Vi er opmærksomme på hvordan og til hvad pengene bruges 
F. Boks, parts og elevholds priser – der kan komme en prisstigning. Vi kigger på evt. stigninger til 

efteråret. 
 
7. Eventuelt 

A. Der skal laves en opdatering af HIRI’s ABC – en uddybning af regler og beslutninger. Anne 
B. Bookning af hal ved salg af hest. Hallen kan ikke bookes til det formål, men fremvisning ved salg 

skal ske i ydertimer. 
C. Der er indkøbt skumbomme, for at undgå skader på både hest og bomme.   
D. Der indkøbes 3 stk. cavalettis. Lene 
E. Der er lavet en ansøgning til NRGI’s værdipulje – opsamling og genanvendelse af regnvand. Mikael 
F. Retningslinjer for undervisning på HIRI. Stalden må gerne hjælpe hinanden. 

 
8. Næste møde 

A. Næste bestyrelsesmøde er den 20. juni kl. 19. Staldmøde kl. 18-19. 
 

 


