
Referat fra bestyrelsesmøde den 21. Januar 2021 

Deltager: Lene, Michael, John, Sofie og Lea 

Referent: Lea 

Afbud: Ditte 

 

Bestyrelse 

● Nødopråb - Bestyrelsesmedlemmer har også brug for et liv ved siden af 

bestyrelsesarbejdet og at HIRI er et sted, hvor man dyrker sin hobby og 

hesteinteresse. Har du spørgsmål, kommentarer eller andet til et emne, så skriv til 

bestyrelsen på mail. 

 

Corona – elevhold – Afventer restriktioner/forsamlingsforbuddet. 

 

Undervisning mv. 

● Longering i hallen - genopfriskning af reglerne og tidligere udmeldinger. Man skal 

tage hensyn til hinanden. Aftal med hinanden hvordan og hvorledes alle heste bliver 

motioneret. (Reglen nr. 31) Lad personen der longere færdiggøre, hvis det er inden 

for rimlighedens grænser. 

● Mulighed for online undervisning inde i hallen? -  Af sikkerhedsmæssige hensyn kan 

vi ikke tilbyde denne mulighed. 

● Status rideskolehestene – alt okay. 

● Vi holder øje med en ekstra kat1 pony, som kan have potentiale. 

 

Stævner 

- 27.02 Fastelavnsstævne 

- 12-13.06 klubstævne dressur + spring 

- 18-19.09 klubstævne dressur + spring  

 

Arbejdsdage 

● Søndag den 6. juni 2021 kl. 9-16 

● Søndag den 12. september 2021 kl. 9-16 

 

Generalforsamling  

- Dato for generalforsamling - mandag den 22. Februar kl. 19. 

- Opstaldere og parter ejer HIRI. 

- Fighter pokal – en der har gjort noget ekstraordinært for klubben hele året. Dagens 

helt – En der har reddet dagen. Har man forslag kan de sendes pr mail til 

sofieb.hiri@gmail.com 

-  

 

Ansøgninger til Budget 2022-2025, Favrskov Kommune 

● 25 års reglen – Bestyrelsen kigger på det. 

● Hal projekt – Starter op igen. 

● Andet – Barriereren, hegnspæle, terrassedør, dressurhegn, flis/sand til banerne, 

yderdøren til 1.sal. 
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Facebook 

● Facebook og opførsel. Kommenter kun på opslag på staldens facebook gruppe, hvis 
din kommentar bidrager positivt til infoen eller er med til at bidrage til opklaring. 
Betragt info, som smækkes på staldens facebook gruppe som vigtigt viden og lad 
være med at analysere og tolke negativt på vinklen, humøret eller andet, som I tror 
forfatteren har haft, men dog intet kender til. 

● Opslag/kommentarer, der lægges på HIRIs facebook sider fjernes af bestyrelsen, 
hvis de bliver rettet mod personen/hesten, i stedet for fokus på indholdet. 

 

Ansatte 

● Vikarkontaktperson – kontakte vikar samt koordinere. – Er der nogen som vil tage 

denne opgave? 

● Vikar til stalden ved sygdom blandt staldpersonalet – Er der nogen som kunne være 

interesseret? 

● Er der nogen i stalden der kunne tænke sig at være rideskoleunderviser på sigt? 

 

Økonomi 

● Adviseret interne revisorer, AK og Claus (backup Christian), at revision vil foregå 

primo februar. 

● Informeret på facebook gruppen for elevhold, at elevholds kontingent ikke refunderes 

for corona-nedlukningsperioden, men at det naturligvis er frivilligt om man vil støtte 

HIRI. Vi har opfordret forældrene til at betale, fordi HIRI fortsat har udgifter til 

elevhestene. 

● HIRI ansøger løbende DIF og DGI’s Corona-hjælpepulje til idrætsforeninger. Det har 

givet lidt pote hver gang.  

● Likviditetsbudget/-regnskab udarbejdes løbende 

● Børneattester - Jfr. Folkeoplysningsloven skal der indhentes børneattester på ansatte 

og undervisere osv. i folkeoplysende foreninger, der får tilskud fra kommunen. Det er 

foretaget for HIRI for nye ansatte og undervisere i december. 

● Erklæring vedr. børneattester - Afgivelse af erklæring/indberetning til Favrskov 

Kommune om, at HIRI indhenter børneattester er foretaget i december. 

● Medlemsstatistik for 2020 til DIF/DRF er opgjort og indberettet i starten af januar. 

● Opgørelse og ansøgning om nedsættelse af vandafledningsafgift for 2020 og a conto 

2021 er lavet og indsendt til Favrskov Kommune. 

● Regnskab 2020 og budget 2021 laves i løbet af januar. 

● Lokaletilskud 2020 og Aktivitets- og medlemstilskud 2020 opgøres i januar  

● Vores interne revisorer gennemgår og godkender både regnskab 2020 og 

tilskudsansøgninger vedr. lokale- og medlemstilskud i løbet af januar/februar, 

således regnskabet er klar til Generalforsamlingen, mandag den 22. februar 2021 kl. 

19. 

● Tilskudsansøgningerne indsendes herefter til Favrskov Kommune med deadline 1. 

marts. 

● Opkrævninger fra HIRI: Faste opkrævninger fra HIRI skal betales den 1. i måneden. 

Og faste opkrævninger af fx boks eller elevkontingent skal tilmeldes PBS (Nets). 

● Budget: Der arbejdes løbende på et flerårigt budget. Overordnet budget 2021 

godkendes på Generalforsamlingen. 

 

  



Stald, hal og dagligdag 

● Vandforbruget er fordoblet fra 2019 til 2020 – det skyldes dels den nye bund i hallen, 

som kom i december 2019. MEN også, at man glemmer at lukke for vandet. Der er 

vandalarm på de fleste udgange, men ikke den på terrassen, da den hænger 

sammen med rytterstuen/toiletterne. Der arbejdes på en løsning – eventuelt en 

slange fra containervandhanen.(Opgave til arbejdsdag i foråret) 

Det koster dyrt både for vand og spildevandsafgift og er fuldstændig spild af gode 

vandressourcer. (Der tjekkes op på vanding samt dyser) 

● Man skal stå foran sin egen boks med sin hest. Ellers benyt dig af 

opsadlingspladserne. Dette for at begrænse støvgener for de enkelte heste. 

● Katte skal ikke have bopæl i hallen. De finder selv en soveplads i wrappen eller høet. 

Dette er besluttet af sikkerheds hensyn. 

● Staldskabe – staldskabe i lille sadelrum – Nadias skab – store skabe. 

● Stikkontakter ved striglepladserne - Nicolai(Sarahs far) vil kigge på det til februar. 

Med henblik på klippestation mm. 

● Striglepladsen foran det lille sadelrum er blevet fjernet pga. Sikker færdsel omkring 

dørene. Bestyrelsen vil komme med en ny vurdering, men kun til brug i begrænset 

omfang. Der henvises til at bruge de nye opsadlingspladser.  

● Solarie – punkt flyttes fra forrige referat. (John vil undersøge med smed om 

opsætning) 

● Tag – punkt fra forrige referat. Venter på gennemgang fra Jens fra FK. 

● Loft i stalden – Vi mangler troldtekt og el. 

● Lys i rytterstue (Afventer status fra elektriker) 

● Striglepladser – Eventuel knager til grimer. Opbindingskæder (Lea) 

● Vand trænger ind ved de nye mega bokse. Der skal en skinne på, så døren holder 

tæt.(Michael) 

● Nyindkøbt jord til folde  

○ Casper har lovet at give gødning til foråret, da der er for vådt nu.(Lene/John) 

○ Status jævne skridtsti – John snakker med Niels Anker  

○ Status græsslåning/sten samling  

● Vandtryk i rytterstue – Der bliver tjekket op på trykket ved varm vand.  

● Hverken vandhanen i grovkøkkenet eller ved det lille sadelrum skal bruges til at 

rengøre foderbaljer. Dette kan kun gøres nede ved vandspiltovet (HUSK AT FJERN 

FODERRESTER EFTER ellers kommer rotterne) 

● Status halbunden – Vi ser lige vintersæsonen an og tjekker hvordan bunden arter 

sig. Det ligner, at den godt kunne bruge mere vand, så det bliver en vurderingssag 

henover den kolde sæson. 

● Traktorkørsel: Af sikkerhedsgrunde må man ikke være på banen, når banen køres. 

Det gælder ved staldhold kl. 7-8 og i hverdagene, ca. Kl. 13-14. Reglen gælder alle 

ryttere samt traktorchaufførere – der må ikke gives dispensation. 

● Lys i hallen – Der bliver taget kontakt til leverandør for at tjekke op på systemet.(Vi 

afventer opdatering) 

● Dressurbaner – mulighed for forbedring/tilføjelse af flis. Afventer til foråret. 

 

 

  



Fremtidige projekter 

• Skur / Nyt plateau / Lysmast(Michael) 

• Lys på udendørsbaner – 6000 kr 

• Flere deluxe/mega bokse 

• Lampe placering i stalden – Der bliver placeret flere lamper i det nye loft.  

• Grillhytte/Fliser – Afventer til foråret.  

• Græsfrø springbane – Afventer til foråret. Springbanen kan sagtens bruges til 

hyggespring. Emne til staldmøde.  

• Dør på dommertårn – Afventer til foråret.  

• Lave vand til nyt plateau – Der vil blive lavet et skur samt lys når de fremtidige folde 

laves.  

• Fremtidige folde (evt. bytte rundt på elev ponyer og heste folde) – Sofie og Lea ser 

på en optimeret ændring.  

• Drøftelse vedr. vores vej som er meget mudret – Afventer til foråret  

• Drøftelse af vedr. mudderet ved folde (måske skulle man få det lavet så man 

sikkerhedsforsvarligt kan få heste ud og ind) – Michael hører Laust hvordan der kan 

laves en mere sikker vej til foldene bag ridehallen.  

• Tilbygning (foder, smuld og halm) på siden af eksisterende lade/stald. Status på 

foder/strøelse opbevaring.  

• Forslag til nyt projekt: longeplads/roundpen, hvor wrappen er placeret lige nu. 

Wrappen kan så placeres oppe på fold 10/11, når de nye folde en gang er etableret. 

12. Spildevand – Favrskov forsyning vil gerne have en anden måde at aflæse. Måler 

på hvad vi forbruger. 

 

Øvrigt 

• HIRI er hidkaldt af Midtjydsk Rideklub til at skabe overblik over økonomi, drift af en 

rideklub og forretningsgange. Arbejdet pågår fortsat(Lene)  

• Græsklipper ind i den gamle lade – Afventer. 

• Status projekt sti til Himmerigskoven – Afventer  

• Opgaver fordelt i stalden - oversigt 


