
 Referat af bestyrelsesmøde d. 07/06 - 2016  
Deltagere: Lene, Malene, Laila, Hanne, Randi og Iben.  
Opfølgning:  
- Der er lavet en beskrivelse af, hvordan banen skal køres. Der er indkaldt til banekøremøde tirsdag d.22/6 kl 19.30. Alle 
udover de nævnte i Hiri-mailen er også velkommen.  

- Vi har brug for én person, som har ansvaret for traktor, baneplanner, benzin mv. Giv Laila besked, om du kan tage opga-
ven.  

- Udmelding på lovgivning/krav til boksstørrelser forventes fremsat i slutningen af oktober 2016. Bestyrelsen giver en 
melding så snart vi ved mere. (Lene)  

- Nyt tiltag, vi laver en ”Staldbog”. Staldbogen er en HIRI-opfølgningsliste over opgaverne i stalden. Det vil sige, efter hvert 
bestyrelsesmøde skrives et overordnet referat, som lægges på hjemmesiden. Samtidig opdaterer vi vores HIRI-staldbog, 
som vil blive lagt på staldens facebookside. 

 
Bestyrelse og opgavefordeling:  
- Der sættes navne på de ansvarlige for de forskellige opgaveområder. Man skal kontakte den/de ansvarlige for det områ-
de, man har spørgsmål til. Der vil komme billeder på hjemmesiden i forhold til hvem der varetager de forskellige opgaver. 
(Hanne)  

- Der udarbejdes et årshjul i forhold til opgaver vedrørende partsheste, stævner, undervisning, arbejdsdage m.m.  
 
Ansatte:  

- Ros til Anika i stalden 

- Annika holder fri uge 28-29-30. John vikarierer.  
- Fodtøj: Vikarier i stalden skal efter lovgivningen have skridsikre lukkede sko med overlæder på, når der arbejdes i stal-
den.  
 
Stalden og dagligdagen  
- Miljøtilsyn: Vi afventer opfølgningsmødet i november 
- Der er blevet støbt under containeren. 
- Ajlebeholderen er tømt og ordnet 
- Nedløbsrøret ved containeren er under udarbejdelse 
- Der samles klatter på jordfoldene. Godt arbejde  
- Af sikkerhedsmæssige årsager skal man sætte sine ting i sin boks imens man rider.  
- Wrap: Der er kommet nyt wrap. De nye baller må IKKE bruges før uge 25. Alt det gamle skal bruges op først. Når vi star-
ter med det nye wrap skal der startes ud med ½ portion. 
- Grundet smittefare skal fremmede heste og ponyer på Hiri, der skal i lejet boks eller på lejet fold, fremvise kvittering for 
ormekur og vaccinationer.  
 
Fold og baner  
- Ronni kommer og tjekker plateauet samt planer jorden på folden ved banen.  

- Der arbejdes på foldplanen. Fold 8 & 9 skal sammenlægges. 

- Der må ikke flyttes på brikkerne på tavlen uden at der er talt med den foldansvarlige.  

- Indslusningsområderne er IKKE folde! 

- Elevhestenes fold er forbeholdt elevhestene. 

- Foldreglerne er justeres og der forventes at alle respekterer disse. 

 
Vedligehold:  
- Arbejdsdag d.28/8. Hvis ikke man har mulighed for at deltage SKAL man henvende sig til Lene på 2814 1625 eller pr mail; 
bogh.hiri@mail.dk, og vil få en arbejdsopgave, der skal løses inden arbejdsdagen.  
 



 
 
Projekter  
- Kloak skal udbedres  

- Lys på gavlen mod nord, afventer svar. (Mads)  

- Der indhentes tilbud på 2 nye ruder til ridehallen (Mads) 

- 3 medlemmer af bestyrelsen har været på kursus.  

- Hal udvalget holder møde og ligger strategi. 

- Facadepartiet ved rytterstuen på førstesalen: Igangsættes, når der er modtaget svar fra kommunen på tilskudsansøgning. 
Mads iværksætter herefter.  

- En del af vores foldprojekt var at få lavet overløb fra søen. Vi afventer at entreprenøren sætter i gang. (Mads, Ditte følger 
op herpå)  

 
Rideskolen  
- Eva er gået på barsel. Lisa tager over.  

- Rideskolen holder sommerferie fra og med 1. juli til og med 6. august. Der er ingen opkrævning i juli for rideskolen.  

 
HIRI-heste udvalg  
- Nicklas er ny elevhest i stalden. Velkommen til ham. Han går med 1 time. 

- Van Gogh skal i gang med genoptræningen. Og tidligst klar til efter sommerferien. 

- Lise er i gang igen. Hun genoptræner og må ikke galopere på denne side af sommerferien.  
- Alle rideskolehestene skal benyttes lige. 
 
Partsryttere  
- Man kan ikke leje rideskolehestene.  
- Ansvar når partsryttere har Hiri-hestene med ud af huset: Der udarbejdes en lånekontrakt. 
 
Juniorudvalg  
-Vi glæder os til at høre fra junior udvalget.  
 
Marketing- og sponsorudvalg  
- Medlemskort laves i august. Nye kan henvende sig til Hanne; hanne_hiri@live.dk  
- Der er nyt reklameskilt på vej fra Djurslands bank 
- Vi har fået bonus fra LH på 4000kr. 
 
Stævneudvalg  

- Elevstævne d.12/6 
- Udvidet springstævne d.2/8  
- Udvidet klubstævne d. 10-11/9 
- DF12 møde mandag d.13/6 (Lone og Lene deltager) 

 

Kurser, undervisning og arrangementer  
- Gitte Winther er ny underviser om torsdagen. Velkommen til. 

- Der opfordres til at man downloader 112 appen, i tilfælde af nødssituation.  

- Ridelejr – Fuld booket lejer. Der planlægges. 
- Der planlægges dressur kurser. Der vil komme nærmere info her om. 
- Heike Wilde har været på Hiri og holdt oplæg omkring sund hest og træning.  
 
Økonomi  
-Inkvittets budget og regnskab følges tæt af Lene og Laila 



- Lokaletilskud for 2015 er godkendt af fauerskov kommune.  

- der er ansøgt om aconto lokaltilskud for 2016.  

- Gødningsprøver og ormekur opkræves pr. 1/7. 

- Facilitets kontingent opkræves pr 1/8. 

- Alle indkøb skal forhåndsgodkendes af enten Laila, Malene eller Lene.  

- Boksstatus: vi har et par ledige bokse.  
 
Eventuelt  
- Staldmøde i start august. Info kommer. 
- Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 17/8 -2016 kl.19.30 
 
Referent, Iben 


