Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2013
Deltagere: Lene, Hanne, Sofie, Christina og Malene
Afbud: Megan
Opfølgning
 Overvågningskameraer sættes op.
 Der arrangeres sponsorudvalgsmøde hurtigst muligt.
 Riisfort, Frost og LH-foder har tegnet sponsorat. Der arbejdes på skiltebestilling til ridehallen. (Hanne)
 Vi efterlyser mælkejunger til vores nye dressurbane. Er der nogen der kender nogen, som måske har nogen
de gerne vil af med.(Henvend dig til Malene, hvis du kender til nogen)
 Vi søger brugt springmateriel.(Henvend dig til Malene, hvis du kender til noget)
Stalden og dagligdagen
 Tak til Camilla, det går rigtig godt i stalden, alle bokse ser fine ud.
 Camilla vander banen i ridehallen, men kører ikke baner. Flere fædre har tilbudt deres hjælp med banekørsel
(se rytter-retningslinjer når der køres baner under punktet ”Fold og baner”).
 Alle heste har fået ormekur, da der var fundet blodorm i en af vores prøver.
 Vi søger stadig sommerferievikarer til stalden. Vi spørger hos dem der har søgt uopfordret, og arbejder
ihærdigt på sagen.
 Vi afventer vores leverance af wrap, indtil da køber vi tørt hø.
 Husk, man må ikke selv tage hø i laden – gerne halm 
 Har du muggent hø i den gamle hø-lade bedes det fjernet.
 Staldhold D giver stalosan til elevhestene hver 5. uge.
Fold og baner
 Jan, Kasper, Mads mfl. har tilbudt at køre vores baner engang imellem. De kommer ofte om aftenen, og hvis
de kommer, har de fortrinsret, dvs. at vi flytter os for traktoren og trækker et andet sted hen.
 Vi vil meget gerne have slået vores græs på græs-spring-banen. Mads og Carsten er vandt til at slå græs med
slagleklipperen og giver gerne et kursus.
Rideskolen
 Rideskolen holder sommerferie i hele juli og den første uge af august.
 Det går rigtig godt med rideskolen. Vi er nu 3 hold fredag og 3 hold lørdag, det vil sige at ridehallen er lukket
om fredagen fra 15-18 og om lørdagen fra 10-13.
 Til alle rideskoleforældre: alle indbetalinger skal foregå over PBS.
 Kontakt Sofie på sofie_eggert@hotmail.com hvis du kender nogen der har lyst til at gå til ridning. Hvis vi ikke
har plads lige nu, kan man altid blive skrevet på rideskolens venteliste.
 Der er et ønske fra rideskolen om, at der middagsfodres kl. 12.30 om lørdagen. De små piger har svært ved at
styre hestene/ponyerne, hvis vi fodrer, når de trækker rideskolehestene tilbage i stalden.
HIRI-hesteudvalg
 Alle partsryttere har undervisningspligt.
 Alle partsheste har et deleskab. Rytterne deles om de skabe, der er tildelt partshesten. Det er de 4 skabe, der
står ved indgangen til hallen.
 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
 Kæmpe ros til juniorudvalget mfl. for grill-aften-arrangement for børn og unge.

Marketing og sponsorudvalg
 Ny infofolder om HIRI er klar. Den bruges til nye pensionærer, sponsorer m.m.
 Kasper, Dittes mand, har sagt ja til at hjælpe i sponsorudvalget. Nu tæller sponsorudvalget 3 (Kasper, Peter og
Hanne)
 Vi har 3 nye sponsorer til bandereklamer i hallen (Frost, LH og Riisfort)
 Arbejdet omkring indhentning af flere nye sponsorer til HIRI er i gang.
 Der arbejdes på en fondsansøgning til ny traktor.
 Der arbejdes på fondsansøgning til Tuborgfonden til endnu en rideskolehest.
 Der laves nye medlemskort hvert år til august. Hvis du er ny og har brug for et medlemskort fordi du skal
starte stævne, kan du bestille et medlemskort hos Hanne på hanne_hiri@live.dk.
 Støt HIRI når du tanker benzin, bestil et benzinkort hos OK benzin. Bestillingsblanketterne ligger i pulten i
rytterstuen.
 Vi har modtaget bonus fra LH-foder på næsten kr. 3000,-. Tak til alle dem der har handlet . Hinnerup
Ridecenter og du får procenter hver gang der handles i LH-foder (læs mere på hjemmesiden).
Kurser og undervisning
 Tak til René for et super godt førstehjælpskursus den 16. juni. Der er indkøbt nye brandslukkere og der er en
ny førstehjælpskasse på vej. Der ophænges beredskabsplan, som gennemgås ved næste staldmøde.
Stævneudvalg
 Tak til alle for et super godt stævne torsdag den 13. juni – dejligt med god opbakning.
 Stævneudvalget holder møde tirsdag 25. juni kl. 20.00 på HIRI.
 Opret gerne en profil på DRFGo! Læs mere på www.hiri.dk og hvordan du bærer dig ad.
 Ring, mail og spring torsdag den 8. august.
 Vi afholder SH-cup stævne den 31. august og 1. september 2013.
Økonomi
 Økonomi generelt
o Likviditetsbudget pr. 31. maj er gennemgået. (Malene og Lene)
o Der er beregnet et á conto lokaletilskud og Favrskov Kommune er ansøgt.
o I juli er rideskolen lukket og der opkræves ingen kontingent.
o Bøn til alle HIRI´s medlemmer – I skal tilmelde jeres indbetalinger til PBS
o Pr. 1. august opkræves alle facilitetskontingent.
o Pr. 1. august opkræves alle for gødningsprøver og ormekur.
o Haybar-folket bedes indbetale på HIRI´s bankkonto.
 Opgørelser og indberetninger
o Der laves en medlemsoversigt til LH-foder.
Boksstatus
 Vi har både ledige heste- og ponybokse. Kontakt Christina chriszoe@hotmail.dk.
Forslag fra stalden til behandling på bestyrelsesmødet
 Ingen indkomne forslag.
Eventuelt
 Vi holder staldmøde torsdag d. 4. juli kl. 20.30.
 Vi holder arbejdsaften torsdag d. 4. juli 2013 kl. 17.00, kombineret med fælles spisning ca. kl. 20.00. Som sidst
bliver der mulighed for at bestille mad. Bestil kl. 17.00 og måske der er nogen frivillige, der vil stå for lidt
madlavning?
 Husk at tilmelde dig vores nyhedsmail på hjemmesiden.
 Sommerfest på HIRI? Hvem vil stå for at arrangere en sommerfest på HIRI i august?

Referent / Hanne

