
Referat af bestyrelsesmøde d.17/08 - 2016  
Deltagere: Lene, Malene, Laila, Emma og Iben.  
Afbud: Ditte, Hanne, Rikke og Randi 
 

Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig grundet få fremmødte 
 

Opfølgning:  

 Banekørsels-beskrivelsen vil hænge på opslagstavlerne fremadrettet. (Iben) 

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

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

 Opgavefordelingen af bestyrelses opgaver vil fremadrettet blive ophængt på opslagstavlen og der vil blive lavet 
en mappe i rytterstuen til dem. (Iben) 

 

Bestyrelse og opgavefordeling:  

 Der er sat navne på de ansvarlige i bestyrelsen for de forskellige opgaveområder. Man skal kontakte den/de an-
svarlige for det område, man har spørgsmål til. Der vil komme billeder på hjemmesiden ift. hvem der varetager de 
forskellige opgaver. (Hanne)  

 

Ansatte:  

 Ros til Anika i stalden 

 Annika holder fri uge 42. John vikarierer.  
 

Stalden og dagligdagen  

 Miljøtilsyn: Vi afventer opfølgningsmødet i november. 

 Nedløbsrøret ved containeren er ordnet. 

 Sø-projektet og vejen færdiggøres i uge 33. 

 Der samles klatter på jord-foldene. Godt arbejde  - Husk også gammelt hø. 

 Grundet smittefare skal fremmede heste og ponyer på Hiri, der skal i lejet boks eller på lejet fold, fremvise kvitte-
ring for ormekur og vaccinationer.  

 Det er vigtigt, at de der kører banen i weekenderne får den fornødne tid til det.  

 Alle hjælper med at skovle kanter i ridehallen i weekenden. 

 Alle baljer på alle folde skal af hygiejniske hensyn, tømmes for vand og spules i hver weekend. Og herefter fyldes 
helt op. 

 

Fold og baner  

 Ronni kommer og ordner den nye dressurbane. Vi er blevet lovet, det bliver gjort inden stævnet. 

 Ronni kigger på banen i hallen. Herefter følger et opfølgningskursus på banekørsel. 

 Den første del af elevfolden bliver lavet på arbejdsdagen. 
 

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. Man vil få en arbejdsopgave, der skal løses inden arbejdsdagen.  

 

Projekter  

 Der indhentes tilbud på at renovere kloarken. (Randi) 

 Bestyrelsen opfordrer til, at hal-udvalget holder møde og lægger strategi.  

 Ruder i ridehallen, færdiggørelse af stalddøre og facadepartiet ved rytterstuen på førstesalen igangsættes medio 
september. (Randi)  

 Ønsker til kommende forbedringer modtages senest til næste staldmøde d.28/8. 
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Rideskolen  

 Eva er på barsel. Lisa underviser fredage. (Iben) 

 Rideskolen er godt i gang efter sommerferien. (Emma) 

 Der følges op på hvornår Eva og Mette er tilbage fra barsel. (Iben) 
 

HIRI-heste udvalg  

 Niclas går med på lige fod med de andre.  

 Van Gogh og Lise er på banen igen. 

 Duffy - afventer hvad der skal ske. 

 Felix har haft en hovbyld, men er snart klar igen.  

 Alle rideskolehestene skal benyttes lige. Der følges op på det af Emma og øvr. undervisere på elevhold. 

 Skabe til partsryttere: Pladsen ved brandslangen er forbeholdt partsskabe. Ingen partsskabe i sadelrummene eller 
andre steder. Det er op til parterne at fordele pladsen. Hvis andre opdelinger af de opstillede skabe ønskes er der 
fri fantasi, budgetter skal godkendes inden opstart.  

 

Partsryttere  

 Ansvar når partsryttere har Hiri-hestene med ud af huset: Der udarbejdes en lånekontrakt. (Laila) 
 

Juniorudvalg  

 Vi glæder os til at høre fra junior udvalget.  
 

Marketing- og sponsorudvalg  

 Medlemskort er på trapperne. Nye kan henvende sig til Hanne; hanne_hiri@live.dk.  

 Der er nye reklameskilte fra Djurslands bank og Stald-Direkte. 

 Vi har fået bonus fra LH på 4000 kr. Må dog kun anvendes til stævne gaver mv. 
 

Stævneudvalg  

 DRF12 møde den 19. september - Lone og Lene deltager. 

 Udvidet klubstævne d. 10. og 11. september. 

 Breddestævne søndag den 9. oktober  

 Staldmesterskab i spring fredag d.30/9 – der vil blive arrangeret store bytte dag noget og fællesspisning samme 
dag. 

 Søndag den 30. oktober staldmesterskab i dressur. 

 Elevstævne søndag den 27. november. 

 Nærmere info om de enkelte arrangementer kommer senere. 
 

Kurser, undervisning og arrangementer  

 Underviser profiler er ved at blive opdateret. De vil komme til at hænge på opslagstavlen og være tilgængelige på 
hjemmesiden. 

 Der er planlagt dressur kursus ved Michael Liocouras lørdag den 3. september. Stadig ledige pladser. Meld gerne 
tilbage til Laila ved interesse.  

 

Økonomi  

 Likviditetsbudget og regnskab følges tæt af Lene og Laila. 

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

 Boksstatus: vi har et par ledige bokse.  
 

Eventuelt  

 Cafe HIRI søger nye medlemmer. Kontakt Marianne.  

 Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 13. oktober 2016 kl. 19.30. 

 Næste staldmøde er – dato kommer på facebook. 

 Iben tager på kursus i xxxx. 
 

Referent, Iben 


