
Bestyrelsesopgaver  

 Medarbejderansvarlig (Hanne) 
o Medarbejderudvalg: Ditte, Hanne, Laila  
o Daglig ansvarlig for staldpersonale – opfølgning og opgaver 
o Vagtplan ved ferie/sygdom for staldpersonale og elevholdsunderviser, ansætte, afskedige, julegave 

staldpersonale. 
o APV og øvrig lovgivning  
o Indberetning til løn osv. (Malene) 
o Ansøgning børneattest (Lene) 

 

 Undervisnings-, kursus- og arrangementsansvarlig (Iben) 
o Privatundervisere 

o Kursusopslag, tilmelding, dato-koordinering, aktivitetskalender osv. 
 

 Juniorudvalg (Rikke) 
o Juniorudvalg:  Marie (Duffy), Maria (Helu) og Signe (Anton) 
o Juniorarrangementer 
o Ridelejr (Rikke, Annette) 

 

 Stævneansvarlig (Lene) 
o Stævneudvalg: Lone, Marianne, Maria og Lene mfl. 
o Koordinere hjælperliste, café-folk, forberedelse, klargøringsaftener osv. 
o Stævne tilrettelæggelse, afvikling af selve stævnet, møder osv. 

 

 Sponsor- og marketingsansvarlig (Hanne) 
o Sponsorudvalg: Hanne, Iben,  
o Sponsor mv. 
o Markedsføring 
o HIRI’s hjemmeside: Hanne, Emma 

 

 Driftsansvarlig (Malene) 
o Driftsudvalget: Malene, Rikke, Laila og Lene 
o Foder, boksbund, foldplan, forsikringer, brandeftersyn, høladelogistik osv. (Malene) 
o Nye pensionærer, bokskontrakter, bokslogistik, koordinering af klargøring af bokse ved nye 

pensionærer og arrangementer. (Rikke) 
 

 Vedligeholdelsesansvarlig (Randi) 
o Vedligeholdelsesudvalg: Randi, Ditte 
o Kontakt ved løbende vedligehold og henvendelser 
o Arbejdsdage, foldvedl., opgaver, fordeling af opgaver fx drift af traktor, dræn af sø osv.  

 

 Cafe-HIRI (Marianne) 
o Café-HIRI udvalg: Marianne, Trine, Maria 
o Indkøb rengøringsartikler (Annette) 

 

 Parts- og elevhesteansvarlig (Ditte) 
o Partsudvalg: Randi, Ditte og Emma 
o Kontaktperson for parter (overtante) 
o Infomateriale partsheste, smed, vaccine, osv. 

 

 Økonomiansvarlig (Lene) 
o Bogholderi, løbende opfølgning likviditet og medlemmer, fakturaer, opkrævninger osv   
o Årsregnskab, revisor, indberetning af statistikker, gennemsyn boks, børneattest ansatte osv.  
o Ansøgning lokaletilskud, aktivitetstilskud, nedsættelse spv. afgift, puljer øk. svage 

 

 Medlemsansvarlig (Lene) 
o Løbende opfølgning af staldhold, opgaver til staldhold 
o Staldvagtskalender, tlf. oversigt osv.  

 

 Projekter (Alle) 
o Halprojekt (Hanne) 
o Miljøtilsyn (Ditte) 
o Foldprojekt (Malene) 
o Boksprojekt (Lene) 
o Regler (Hele bestyrelsen – både udformning og opfølgning) 

 

 Øvrige opgaver, der har brug for en ansvarlig – eller hører det under noget af det andet? 
o At traktor og andet mat. er kørende 
o At toiletter virker ved arrangementer 
o At græsset slås på springbane mv. 


