Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014
Deltagere: Lene, Hanne, Sofie, Lise, Malene, Ulla og Michel
Opfølgning
• De, der ikke deltog i arbejdsdagen den 27. april, bliver bedt om at male de tre yderdøre til stalden
plus de to porte (til hallen og laden).
Stalden og dagligdagen
• På mødet holdt vi et dialogmøde med Michel omkring hendes arbejdsopgaver – samtidig har vi
bedt hende udfylde en APV.
• Vi drøftede arbejdsopgaver med Michel, og følgende blev slået fast:
o Michels arbejdstid er fra 7.30 til 13.00, og hun skal holde en halv times pause i løbet af
formiddagen.
o På hverdage bliver banen i hallen kørt ca. kl. 9.30 og 10 – traktoren har fortrinsret uanset
hvornår der køres, og dette skal respekteres!
o Banerne udenfor bliver kørt mandag og onsdag og selvfølgelig af staldholdene i
weekenderne.
o Michel står for at bestille foder og tømning af containeren.
o Vedr. container: Det er alles ansvar at jævne og fordele i containeren og huske at lægge
presenning over. Den bliver først tømt, når der er meget top på.
o Det er IKKE Michels opgave at give hestene vand på foldene til hverdag – hun fylder kun på
om onsdagen, og staldholdene skal huske at spule baljerne på alle folde (også jordfoldene)
og give vand både lørdag og søndag. HELT op til kanten af baljen begge dage.
o Michel lukker elevhestene ind til middag om fredagen.
o Er du selv i stalden om formiddagen og har tænkt dig selv at tage din boks, så giv venligst
Michel besked.
o Husk at informere via tavlen hvis din hest ikke er i stalden – fx stævne eller andet.
• Bestyrelsen bakker op om Michel, og det beder vi også alle andre om at gøre.
• Vedr. middagsfodring: De heste, der er inde til middag, skal fodres. Tavlerne er rettet til.
• Michel holder ferie i uge 29, 30 og 31. Sofie Eggert afløser uge 29 og 30 og Camilla Nielsen uge 31.
Fold og baner
• Slagleklipperen er blevet repareret og traktoren har fået nyt bagdæk.
• Alle skal slå græs under hegnet på deres egen fold. Der hænger 2 stk. leer oppe i den gamle lade til
formålet – vigtigt!! – de må kun betjenes af en voksen.
• Da græsset på springbanen allerede er slidt ned, må den kun bruges til springtræning. Dressur og
opvarmning til spring skal foregå på dressurbanerne.
• Vi efterlyser en, der kan køre traktor og som vil stå for at tromle springbanen jævnligt.
• Staldholdene skal huske at vande i hallen. Også med havevanderen i enderne.
Rideskolen
• Vi har fået ny rideskolehest, Locky. Vi har valgt at investere lidt mere end normalt i ham for at få en
hest, der fungerer på rideskolen fra begyndelsen.

•
•
•

•
•

Efter sommerferien går Gin med på rideskolen, men vil ikke blive udbudt som partshest.
Rideskolen holder sommerferie i hele juli, og den første uge af august dvs. vi starter igen fredag
den 8. august.
Undervisning lørdag d. 16. august er aflyst, da vi holder SH-Cup klubstævne på HIRI (SH-Cup
afholdes 16. august i stedet for oprindeligt planlagt i september). Det er selvfølgelig igen muligt
for vores elever at deltage i stævnet. Se opslag ved rytterstuen på HIRI eller på www.hiri.dk.
Hele stalden opfordres til at hjælpe med opsadling osv., når der er rideskole.
Når der er rideskoleelever i stalden skal der vises hensyn og respekt. Fx må man ikke gå forbi med
heste og trillebører, når elevhestene står på staldgangen. Hvis dette ikke bliver respekteret, vil
stalden blive lukket, mens der er rideskole.

HIRI-heste udvalg
• Der er nedsat et HIRI-heste udvalg bestående af Ditte, Lone, Janne, Gitte og Ulla. Janne er den
daglige kontaktperson for partsrytterne.
•

Vedr. søndagsspring: Partsrytterne må kun springe om søndagen, hvis de i forvejen går til
undervisning ved Jeff om onsdagen. Parterne skal respektere de anvisninger, Jeff giver i forhold til
springhøjde og hvor lang tid, der må springes. Forældrene til parterne skal have aftalt med Jeff,
hvor højt og hvor meget hesten må springe, og der skal fortsat være en forælder tilstede, når deres
barn springer om søndagen

•

Der er et par ledige partsheste. Se info om ordningen på www.hiri.dk og hvem du skal kontakte,
hvis du er interesseret i at få en part.

Juniorudvalg
• Der var stor tilslutning til den teoridag for rideskolen, udvalget havde arrangeret. Godt
arrangement
• Udvalget arrangerer ridelejr for rideskoleeleverne den 28.-30. juni – med stor tilslutning.
Marketing og sponsorudvalg
• Vi har søgt Nordea Fonden om tilskud til en ny rideskolehest og har desværre fået afslag.
• Vi har modtaget støtte fra OK og LH Foder – mange tak for det. Vi opfordrer til at man støtter
Hinnerup Ridecenter, når man tanker benzin eller diesel. Bestil et benzinkort til OK på HIRI´s
hjemmeside og støt HIRI. Der ligger også tilmeldingsblanketter under pulten i rytterstuen.
• I forbindelse med afgørelsen i Brugsens ”poletkonkurrencen” modtager Malene og nogle piger
præmien – støtte til et spring eller vandgrav - den 7. juli. Hvem vil med? (Malene giver en is til
deltagerne)
• Start- og udviklingspuljen har givet støtte til ponygames-udstyr, som for længst er indkøbt og
afprøvet med stor fornøjelse.
• Sponsorudvalget vil stadig gerne have flere med. Kontakt Hanne på (mobil 4036 3455), hvis du har
lyst til at være med.

Stævneudvalg
• Den 14. og 15. juni afholdt vi klubstævne på HIRI. Overskuddet fra dette fantastiske stævne er bl.a.
brugt på indkøb af en Weber gasgrill. Husk at rengøre grillen efter brug.
• Onsdag den 9. juli afholder vi træningsspringstævne. Tilmeld dig allerede nu via DRFGo.
• Den 16. + 17. august holder vi SH-cup på HIRI.
• Opret en profil på DRFGo! Læs mere på www.hiri.dk, om hvordan du bærer dig ad.
Økonomi
• Likviditetsregnskab for april og maj 2014 er gennemgået af Malene og Lene.
• Alle indkøb skal forhåndsgodkendes af Malene eller Lene.
• Ormekur opkræves den 1. august.
• Facilitetskontingent opkræves den 1. august, hvor der også laves nye medlemskort.
• Der varsles forhøjelse af bokslejen pr. 1. oktober. Bokslejen er ikke steget de sidste 4 år, og da
priserne på vand, el, foder osv. er steget. Bokslejen vil fremover blive reguleret efter
nettoprisindekset.
• Bokslejen pr. 1. oktober bliver således:
o Stor hesteboks: 2.030 kr.
o Alm. hesteboks: 1.980 kr.
o Stor ponyboks: 1.575 kr.
o Alm. ponyboks: 1.475 kr.
o Lille ponyboks: 1.375 kr.
Kurser og undervisning
• Der har været afholdt ryttermærkeundervisning i foråret, og Ryttermærke 2 undervisning begynder
efter sommerferien.
• David Amager kommer og underviser igen den 13.+14. september. Se info på www.hiri.dk.
Eventuelt
• Den 16. august fejrer vi, at Rideklubben har 20 års jubilæum og Centeret har 15 års jubilæum. Der
planlægges en fest om aftenen efter stævnet.
• Vi opretter en mailadresse, som alle henvendelser skal sendes til. Lise administrerer den og fordeler
henvendelserne til de ansvarlige. Udvalgene skal derfor finde ud af, hvem der er ansvarlig for hvilke
opgaver, og der skal vælges en kontaktperson i hvert udvalg. Udvalgslisterne er vedhæftet til
orientering.
• Vi holder staldmøde efter sommerferien
Referent
Ulla

Vedligeholdelsesopgaver
OPGAVER
Stald				
El-varme vandkopper			
Vandkopper			
Bokslåger			
Karabinhager			
Lysstofrør			
Spindelvæv			
Dørhåndtag			
Kloak			
Ormekur			
Vaske små vinduer i stald			
Vaske store vinduer i stald			
Holde orden i foderskuret			
Holde orden + rent under fodersiloer
		
				
Hal				
Rep. af barriere			
Male rep. af barriere			
Højtaleranlæg			
Opslagstavler			
Bogstaver barriere			
Spindelvæv			
Rengøring af spejl i hallen			
Rensning af dysere			
Værksted				
Holde orden+frostsikring			
				
Rytterstue				
Elpærer			
It og fjernsyn			
Træ til brændeovn			
Pudse vinduer i rytterstuen			
Køleskab+afkalkning af kaffemaskine
Indkøb af rengøringsartikler			
Ovn
Rengøring af skabe og skuffer		

ANSVARLIG
Laila
Camilla (Ajour)
AK
Maria (Robbie)
Mette
Megan
Malene
Sofie

Jan
Anne +Maja
Merete
Simone
Mathilde
Maja (Helize)

Malene J
Tina
Mads
Casper
Jeanette
KG
Annette M
Marie
Hanne

Vedligeholdelsesopgaver
Som ansvarlig for en vedligeholdesopgave skal du sørge
for at opgaven bliver løst. Du skal ikke nødvendigvis
løse opgaven alene, du kan f.eks. bede om hjælp fra
handi-pige-udvalget eller en fagkyndig, hvis det er
nødvendigt. Det er samtidig dig folk kan kontakte,
hvis der opstår et problem inden for dit ansvarsområde
og du skal derfor være forberedt på hvordan din opgave
løses.

OPGAVER
				
Udearealer				
SF-sten-parkering (luge+feje)			
Slå græs			
Vande blomster			
Samle affald			
Sten på folde			
				
Vognpark				
Traktor			
Springudstyrsvogne			
				
Øvrige				
Koordinering af fodring mm. når 			
staldpigen er syg.
Indkøb af kattemad mm			
Glemte sager, oprydning og koordinering
af fjernelse af ting ca. hver 2. måned
Oprydning i hø-laden
Rengøring af tomme bokse

ANSVARLIG

Nanna (Amadeus)
Julie
Camilla

Nanna (Unique)

Ulla
Signe
Gitte
Lene

Udvalg
Vedligeholdelsesudvalg
			
Udvalgsformand:
		
Lene
Sanne
Malene
Nanna (Amadeus)

				
Opgaver i hovedpunkter:Planlægning/igangsætning af
projekter, planlægning af arbejdsdage, fordeling af
vedligeholdelsesopgavelisten.(Se separat opgaveliste, hvor
alle på HIRI får en opgave tildelt)
				
				
Foldudvalg 			
		
Megan
Mads
Maria (Van Gogh)
Malene J

				
Opgaver i hovedpunkter:Indkaldelse til folddag. Hegn,
strøm, holde hegn fri for grene og andet, gødning af fold,
skridtsti
				
				
Stald-/haludvalg			
		
Udvalgsformand:

		

Jeanette/ John
Tina
Annette M
Ulla

Merete
Marie

Opgaver i hovedpunkter:Rengøring og vedligeholdelse af
fronter på bokse, spindelvæv, vandkopper, vinduespudsning.

				
				
HIRI-hesteudvalg 		
		
Udvalgsformand:

Janne
Ditte

Lone
Gitte

Ulla

(Pas, registrering)
(Kampagnemateriale)

Opgaver i hovedpunkter:Parter, rideskole, dyrlæge og smed,
udstyr, pas + anden registrering, salgskampagne parter og
rideskole. Planlægning af uddannelse og vedligeholdelse af
elevheste
				
				
Stævneudvalg 			
		
Udvalgsformand:
AK
Amalie
Mathilde
				 Camilla
				 Lene

Maria (Robbie)
KG
Lone

Opgaver i hovedpunkter:Stævneplanlægning, stævnesystem,
oprydning før stævne, sekretariat, dommere, banepersonale,
vagtplan øvrige opgaver ifbm stævne
				
				
Cafeteriaudvalg			
		
Udvalgsformand:
Sanne
Annette (Julie)
Simone

Opgaver i hovedpunkter:Planlægning menu, indkøb og priser.
Opslag om hjælp til hjemmebag eller andet ifbm. stævner
				
				
Marketing- og sponsorudvalg
			
Udvalgsformand:
Laila
Casper
Hanne

				
Opgaver i hovedpunkter:Sponsorplanlægning, sponsor ifbm
distriktsstævne, medlemskort, opslag, pressemeddelelser,
annoncer, logo, profiltøj

Baneudstyrsudvalg			
		
Udvalgsformand:

Mette
Maja ( Helize)
Camilla (Hamilton)
Nanna
				 Sofie

		
Opgaver i hovedpunkter:Dressurhegn, springmateriale, bund i
hal og udebaner, saltning i hal.
				
				
Juniorudvalg			
			
Udvalgsformand:
Josefine/Emilie
Kamille
Anne
Julie ( Mc Fly)
Julie ( Felis)
Sofie

				
Opgaver i hovedpunkter:Planlægning af arrangementer for
juniorer
				
				
Handy-pige-udvalg 		
			
Udvalgsformand:

Helena
Kamille
Maria ( Van Gogh)
Ulla

Line
Amalie

				
Opgaver i hovedpunkter:Tilkaldevagt til diverse opgaver
- hvis nogle af udvalgene har brug for hjælp til fx. lave
medlemskort, male barriere osv. Udvalget kan selv være med
til at bestemme, om der et bestemte områder/ting de vil stå
for

