
Mødereferat 

 

Mødetid: 13. marts 2018 kl. 19:00 

Mødedeltagere: Tina, Lene, Emma, Malene, Michael, Susan 

Afbud: Hanne, Jan 

Referent: Susan 

 

 

 
Opfølgning 

 

 El-eftersyn: Vi har haft eftersyn af vores elinstallationer, der er lige et par detaljer som skal fikses 
(Michael)   

 Traktor – Der forsøges at finde en ny traktor i år. Der undersøges priser. (Michael). Der er puljer som 
kan søges. Er der nogle i stalden som vil hjælpe med at søge puljer?  

 Test af DanLøn - DanLøn skal testes for at se om det kan erstatte Bluegarden som lønsystem. Ved skift 
af lønsystem kan spares penge i gebyrer. Der testes i løbet foråret. (Randi) 

 Foderplan elevheste – Der er lavet foderplaner, som sættes i værk løbende. (Randi) 

 Partshåndbog – Snart klar, men mangler de sidste justeringer. (Partsudvalget) 

 Energioptimerings projekt er fortsat i fuld gang. Forskellige tilbud indhentes fortsat. (Michael). I den 
godkendte budgetaftale 2018-21, er oprettet et budget til energioptimering som ansøges primo 2018. 
(Lene) 
 

Bestyrelsen: 

 Konstituering af bestyrelsen 

Næstformand: Hanne 

Kasserer: Lene   

Sekretær: Susan 

Fordeling af opgaver er gennemgået og tilrettes på hjemmeside. 

 

 Hvad indebærer bestyrelsesarbejdet og Hvad varetager en bestyrelse og Hvorfor: 

Bestyrelsen varetager hele Hiri og dets medlemmer og beslutter på staldens vegne. Man er valgt ind i 

bestyrelsen. Beslutninger skrives til referat og informeres ud til alle. Vi skal alle bakke hinanden op i 

beslutningerne og gerne bidrage med forslag som kan tages op til næste bestyrelsesmøde. Vi vil altid vende 

tilbage på et skriftligt forslag der er stillet. 

  

 Ansatte og bestyrelse 
Vi følger op på Sandis og hans tilbagevenden.  
 
Stalden og dagligdagen 

 Høladen:  

Høladen er kun til opbevaring af hø, diverse kasser, plader og lign. fjernes uden varsel.  
Nb. de grå bølgeplader er reserveplader til beklædning af hallen. Vi har kun få tilbage, så de er reserveret til det 
formål. De må derfor ikke anvendes til andet 
 
Husk at sætte navn på din høplads. Intet navn eller navn fra tidligere pensionærer tolkes som om at pladsen er 
ledig og kan derfor tildeles en ny pensionær eller én som står på venteliste til en anden plads. 
 

 Jordfoldene: 

Hvis du låner en jordfold skal du: Sikre dig at den som er tildelt foldpladsen ikke skal bruge den, hvis du forlader 
HIRI mens hesten står på folden. (Du må selvfølgelig gerne låne en jordfold imens du fx muger ud el. lign, 
men du være indforstået med at du skal flyttes din hest, hvis den som er tildelt pladsen skal bruge den). 
Fjerne lort og hørester efter din hest og sikre dig at hegnet efterlades som du modtog det. Dette skal gøres hver 
gang du har lånt en fold og umiddelbart efter du har taget din hest ind. 



Mødereferat 

 

Der er venteliste til jordfoldene, så det er vigtigt at du giver den foldplansansvarlige (Malene) besked hvis du ikke 
bruger folden, så pladsen kan lånes ud til en anden. Du kan få pladsen igen når du skal bruge den igen (du kan 
max. holde en plads en måned). Alle heste på HIRI har ret til at komme på fold, så der skal findes plads til alle. 
Hvis der vedbliver at være venteliste til jordfoldene må vi indfører 3-hold-skift i stedet for middagsombytning 
 

 Kattene: 

Husk at kattene ikke skal være i rytterstuen. I skal gerne bære dem ud hvis I ser dem derinde.  

Der må ikke sættes vand og foder i rytterstuen 
 

4. Kursus, arrangement og undervisning 

 Prioritering af eksisterende og nye aktiviteter 

- Opfølgning fra staldmøde: Vedr. spring.- Vi vil undersøge hvad der er af muligheder/behov for et ekstra 

springhold. Fra 1-5-2018 på den udendørs springbane som er til rådighed (Tina/Emma). 

 

Vær OBS på at fra referat 16-11-2017:  

Vi vil prøve i en periode hvor springrytterne kan øve ekstra.  

Det vil være lige uger: spring fra kl 19-21. Ulige uger: spring fra kl 21 og frem.  

  
5. Rideskole, parts og elevheste 

 Ny elevhest – Der kigges efter en elevhest mere til vores hestehold.  
 
6. Haludvalg 

 Vi følger løbende op på diverse møder med både rideklubber, kommunen og politikerne. 

7. Vedligeholdelsesudvalg 

Flg. kigges på til sommer. 

 Dommertårn til dressur bane 

 Fodre rum 

 Teknik rum 

 Der er utætheder på taget.  

 
8. Stævneudvalg 
Intet nyt. Alle stævnedatoer kan ses på HIRIs hjemmeside. 

 
9. Juniorudvalg 

Forslag til at arrangere køb/salg dage: Skal gøres igennem juniorudvalget. DVS. Ingen køb og salg i rytterstuen 

eller andre steder fysisk på HIRI. Men man kan jo lægge det på Facebook eller oprette en køb/salg gruppe. 
 
10. Marketing- og sponsorudvalg 

 Jem og Fix Fonden er ansøgt 22. februar. Der er ansøgt efter kr. 17.000 til nyt værktøj til HIRI. 
 
11. HIRI´s Skovrådsudvalg 

 Projekt Skovråd – Der planlægges stier mm. Næste møde i Skovrådet er på vej. 
 
12. Økonomiudvalg 

 HIRI´s økonomi er fortsat sund og stabil. 

 Regnskab 2017 er klar til fremlæggelse ved generalforsamlingen. 
 
13. Eventuelt 

 HIRI Arbejdsdage: Søndag den 27. maj kl. 10-16 og søndag den 26. august kl. 10-16.  
  
Næste møde er tirsdag d 24-4-2018 kl 18:30. 


