
Referat af bestyrelsesmøde den 6. august 2013 

Deltagere: Lene, Hanne, Sofie og Malene 

Afbud: Megan 

 

Opfølgning 

 Riisfort, Frost og LH-foder har tegnet sponsorat. Skiltene er sat i produktion hos Vitten Grafisk. Vi afventer 

levering. 

 Der arrangeres sponsorudvalgsmøde hurtigst muligt.  

 

Stalden og dagligdagen 

 Camilla har valgt at stoppe som staldmedarbejder i stalden, da hun gerne vil finde udfordringer indenfor 

hendes uddannelsesområde. Derfor har vi fastansat Michel Vind Koldkur, som har været sommerferieafløser i 

stalden. Michel har gennemgået grundforløbet som dyrepasser og har erfaring fra tidligere jobs som 

staldmedhjælper. Michel startede 1. august, tag godt imod Michel. 

 Det er vigtigt at tilpasse den rigtige mængde spisehalm og eget hø i boksene ellers bliver bunden ødelagt. 

Hvis der om morgen ligger hø eller halm spredt rundt i smuld-bunden har din hest fået for meget.  

 Det er muligt at købe ekstra træpillesmuld (40 kr. pr. sæk). Hvis du vil købe en sæk send da en mail til både 

Lene og Malene med hvor meget du har taget. Malene styrer forbruget nøje og Lene styre økonomien. 

Pengene overføres til reg. 7253 kto. nr. 0001037413, husk at påføre navn ved indbetaling. 

 Husk at lægge presenning på containeren når du muger ud i egen boks, gør også gerne rent på rampe. 

 Vi har brug for en lille gruppe, som kan træde til ved ferie eller sygdom i stalden. Henvend dig gerne til 

hanne_hiri@live.dk hvis du har lyst til at være med i en telefonkæde i tilfælde af ferie eller sygdom. 

 Vi har evalueret vores strøelse. Vi konkluderer, at træpillesmuld fungerer rigtig godt og bunden lever op til 

forventningerne – økonomi og tidsforbrug. 

 Staldskabe – vores 2 sadelrum trænger til oprydning. Sørg for, at der er navn på dit skab, at der er ryddet op 

foran og ved siden af, intet må ligge på gulvet og at din skabslåge er lukket. 

 

Fold og baner 

 Husk at samle op i ridehallen når din hest taber en pære. 

 Vi har fået en ekspertvurdering på bunden i ridehallen, der skal være 10 cm fibersand og det er der ikke! 

Derfor skal vi have fyldt lidt mere på. 

 Vi planlægger vedligehold af vores udendørs dressurbane. Fiberdugen skal graves ned og vi skal have fyldt 

mere bund på. 

 Det er vigtigt at alle staldhold kører baner, tal med Mads eller Jan, de giver gerne gode råd. 

 

Rideskolen 

 Rideskolen starter op igen fredag den 9. august.  

 Vi planlægger en kampagne for vores rideskole, så vi kan få fyldt alle hold op. 

 Kontakt Camilla på camillan1806@hotmail.dk hvis du kender nogen, der har lyst til at gå til ridning. 

 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 

 Vi planlægger partskampagne, så vi kan få solgt flere parter. Hanne tager kontakt til Lise. 

 Lise, Thorleif, Anton og Heino mangler part/parter. 

mailto:hanne_hiri@live.dk
mailto:camillan1806@hotmail.dk


Juniorudvalg 

 Der er arrangeret sommerfest, både for børn, unge og voksne fredag den 9. august. Tilmelding på døren i 

rytterstuen. 

 

Marketing og sponsorudvalg 

 Der er lavet nye medlemskort til alle. De i pulten i rytterstuen. Skulle der undtagelsesvis ikke være lavet et 

medlemskort til dig, kontakt Hanne på hanne_hiri@live.dk.  

 Arbejdet omkring indhentning af nye sponsorer til HIRI er i gang. 

 Der arbejdes på en fondsansøgning til ny rideskolehest. 

 Støt HIRI når du tanker benzin, bestil et benzinkort hos OK benzin. Bestillingsblanketterne ligger i pulten i 

rytterstuen. 

 

Kurser og undervisning 

 Jeff mangler tid, derfor har han valgt at stoppe som dressurunderviser på HIRI pr. 1. september. Jeff 

fortsætter med at undervise i spring om onsdagen. Vi arbejder på at finde en ny dressurunderviser som 

erstatning for Jeff. 

 

Stævneudvalg 

 Ring, mail og spring torsdag den 8. august. 

 Stævneudvalget opfordrer til, at alle stævneryttere opretter en profil på DRFGo! 

 Vi afholder SH-cup stævne den 31. august og 1. september 2013. 

 Tak til Ole for alle de flotte blomster til vores blomsterkasser. 

 Stævneudvalget har indkaldt til arbejdsaften torsdag den 15. august kl. 17.  

 

Økonomi 

 Økonomi generelt 

o Likviditetsregnskab for juni og juli er gennemgået. (Malene og Lene) 

o Vi opfordrer alle til at tilmelde indbetalinger via PBS, da det letter arbejdet meget. 

 

 Opgørelser og indberetninger 
o Intet nyt 

 
Boksstatus 

 Vi har både ledige heste- og ponybokse. Kontakt Malene malene.munk.jorgensen@gmail.com 
  

Forslag fra stalden til behandling på bestyrelsesmødet 

 Der er stillet forslag om inddragelse af græsfolde til helårsfold. Adgangsforholdene til græsfoldene er 

vanskelige om vinteren pga. mudder og vandhuller. Den som er bedst egnet til formålet, er rideskolehestenes 

fold, som vi har drænet.  

o Vi overvejer derfor at gøre den ene fold til helårsfold for dem, som har et ønske om en større fold til 

vinter. Man finder selv en deleløsning.  

 

 Der er stillet forslag om selvudmugning i weekenden mod færre mennesker på staldhold og længere imellem 

hver vagt.  

o Vi har vendt det i bestyrelsen, og har besluttet, at punktet bør tages op på et staldmøde. 

Bestyrelsens holdning er, at staldholdene bliver meget sårbare på den måde, sværere at bytte og 

dårligt kan være mindre end de er i dag! Bestyrelsen ønsker ikke selvudmugning i weekenden. 

Rytterstuen skal tages grundig både lørdag og søndag, hvilket kræver én mand, banerne skal køres 
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begge dage, som ligeledes kræver én mand. Samtidig synes en del af holdene, at nu hvor alle kan 

være med til at muge ud pga. den nye boksbund, at antallet er perfekt. Man bliver ikke ødelagt i ryg 

og skuldre. Samtidig er der udover stalden, hallen og rytterstue en del opgaver, som staldholdene 

ofte også tager fat i. Spindelvæv, oprydning diverse steder, ukrudt p-plads osv. Det vil være svært at 

nå med færre på de enkelte staldhold.  

 

 Der er stillet forslag om bedre muligheder for at ride ture (evt. bare skridtture) i området. Afsender har 

tilbudt selv at tage kontakt til Favrskov Kommune for at undersøge mulighederne. 

o Bestyrelsen syntes det er et rigtig godt initiativ. 

 

 Der er stillet forslag om bedre ledelse og fordeling af arbejdet på arbejdsdage. Det foreslås at der udnævnes 

en ”chef” på arbejdsdagene, som man kan gå til og få anvist en opgave.  

o God idé, det forsøger vi næste gang der er store arbejdsdage. 

 

Eventuelt 

 Vedrørende overnatning på HIRI. Ifølge brandmyndighederne er spontan overnatning i rytterstuen ikke 

tilladt. Det er derfor besluttet, at overnatning kun kan lade sig gøre i forbindelse med ridelejr eller lignende 

arrangementer, da alle overnatninger skal arrangeres og meddeles Favrskov Brandvæsen. Det vil sige, at 

Malene skal have besked på mail 14 dage inden der overnattes på HIRI, så der kan gives besked videre til 

Favrskov Brandvæsen. 

 Vi sætter gang i et årligt lovpligtigt eftersyn af vores brandmateriel. 

 Christina Nielsen og Megan Kjær har valgt at trække sig ud af bestyrelsen pga. manglende tid. Tak til 

Megan og Christina for deres indsats i HIRIs bestyrelse. Vi skal have fundet 2 nye medlemmer da HIRIs 

bestyrelse skal bestå af min. 6 personer jf. vedtægterne. De på generalforsamlingen valgte suppleanter 

ønsker ikke at træde ind i bestyrelsen. 

 Vi sætter gang i vedligehold af vores el-installationer. Vi skal have set på lyset i det store saddelrum, kontakt 

til lys på udendørsbanen, elvarme ved Heinos vandkop, lys bag barrieren, el i nyt skur, som efter det er malet 

skal flyttes til springbanen. 

 VI har diskuteret alkoholpolitik på HIRI, og besluttet, at der ikke skal serveres stærk alkohol på HIRI generelt. 

Derfor tilbydes ikke Slush-ice med vodka til sommerfesten! 

 På arbejdsaftenen torsdag den 15. august kl. 17.00 males springmateriel og andet forefaldende arbejde. Der 

er mulighed for fællesspisning – skriv dig på ved indgang til rytterstue. 

o Springmateriel skal males 

o Skurvogn skal males 

o Den gamle dressurbane skal renoveres (fiberdug skal graves ned og sand flyttes fra kanter og ind) 

o Brænde skal flyttes til gammel lade 

o Havresilo skal renses og fyldes med havre 

o Oprydning af gammelt hø i hølade 

o Uddeling af kampagne vedr. elevundervisning 

 

Referent 

Hanne 


