
Referat af bestyrelsesmøde d. 19/01 2016  
Deltagere: Lene, Malene, Laila, Hanne, Mads, Rikke og Ditte. Der er afbud fra Iben. 
 
Opfølgning: 

 Der laves beskrivelse af, hvordan banen skal køres (Laila). Staldholdsformænd + minimum 1 mere pr. 
staldhold informeres om, hvordan vores baner skal køres.  

 Vi søger en til at skrue den ene række tænder af vores harve. Vi har haft evalueringsmøde med det firma som 
leverede fiber til banen i hallen. Han fortæller, at der skal være 30 cm mellem hver tand på harven, så 
bunden ikke klumper. Han anbefalede også at der kommer 2 cm mere sand på vores bane.  

 Facadepartiet ved rytterstuen på førstesalen: Der indhentes forskellige tilbud på facadepartiet ved 
kursuslokalet fra lokale tømrere. (Mads)  

 En del af vores foldprojekt var at få lavet overløb fra søen. Vi afventer at entreprenøren sætter i gang. (Mads) 

 Afblænding af de 2 åbne kloakrør i det lille saddelrum. (Morten) 

 Vi mangler udmelding på lovgivning/krav til boksstørrelser – iflg. DRF12. Vi holder øje og giver en melding så 
snart vi ved mere. (Lene) 

 

Bestyrelse og opgavefordeling: 

 Rikke har fået opgaven omkring boksudlejning og bokslogistik. 

 Der sættes navne på de ansvarlige for de forskellige opgaveområder, når den bestyrelsen efter 
generalforsamlingen har fordelt opgaverne. Man skal kontakte den/de ansvarlige for det område, man har 
spørgsmål til.  

 

Ansatte: 

 John stopper med udgangen af januar 2016, og Annika starter. Annikas første arbejdsdag er mandag den 1. 
februar 2016. Velkommen til Annika, vi glæder os til samarbejdet.  

 Vores staldhjælper, Ann-Helena, vil fortsat komme om onsdagen.  

 Emma med Elvis har tilbudt at vikariere i stalden ved sygdom og ferie. Mange tak til Emma. 
 

Stalden og dagligdagen  
• Nye EU-regler om krav til hestepas; Man skal som ejer/pensionær ved dyrlægebesøg og ved kontrol fra 

myndigheder kunne fremskaffe hestepasset umiddelbart. Det er således hestens ejer, der er ansvarlig for at 
passet fremskaffes. Vi gør opmærksom på at HIRI som opstaldningssted ikke kan blive holdt ansvarlig for 
manglende tilvejebringelse af hestepas. Læs mere om emnet på Dansk Ride Forbunds hjemmeside.  

• Smuld 1 pose i ponyboksene og 2 poser i hesteboksene fortsætter januar ud. Staldholdene bedes være 
opmærksomme på at vi fra februar går tilbage til normal dosering. Dvs. ½ sæk til pony og 1 til hest hver 
lørdag. 

• Prisen på smuld er steget 6 %. Malene har indhentet tilbud fra ny leverandør. Vi overvejer at skifte. 
• Naturværket har ikke produktion af spåner pt. men vender tilbage når de igen kan levere. 
• Vinduerne i stalden skal være lukkede under frost, både dag og nat. Risikoen for at vandrørene springer når 

det fryser er alt for stor. Både port til hal og døre til stalden holdes også lukket på de kolde dage. Aftenfoder 
og wrap holdene skal sikre at døre og vinduer er lukket.  

• Husk at selve staldvagten er planlagt til kl. 7-10. Ryd op alle steder og fej grundigt alle de steder staldhjælpen 
ikke kan nå i hverdagen.  

• Klargøring af bokse til nye pensionærer ligger hos staldholdene. (Rikke er tovholder) 
• Miljøtilsyn: Der har været tilsyn fra kommunen. Vi afventer en tilbagemelding fra kommunen. 

o Slutopgørelsen for kloakering foreligger ikke for kommunen. Ditte er tovholder på dette. 
o Tagrende ved møgcontainer skal ledes andet sted hen. 
o Der skal fortsat samles gødning på jordfoldene. 
o Sø projektet sættes i gang og entreprenøren kontakter kommunen så de miljømæssige krav 

overholdes. 
• Wrap: Vi skal bruge spandene til at måle med. Der skal bruges ca. 1/3 balle pr. gang. Husk; man må ikke selv 

tage wrap! 1 stk. ponyspand til ponyer og 1 stk. hestespand til heste. 
• Der gives en håndfuld wrap om morgenen inden morgenfoder og når hestene er lukket ud og boksene taget, 

giver man den fulde mængde wrap. Hestene har så wrap når de kommer ind til middag. 
• Udeblivelse fra staldvagt og arbejdsdage koster 500 kr. i bøde pr. dag. Er man forhindret, så sørg for at bytte 

med evt. aftenfoder/nathø/weekendvagter/bilvask  osv. Herudover er man forpligtet til at deltage i 
stævnedage og klargøringsaftener mv. 

• Af sikkerhedsmæssige årsager skal man sætte sine ting i sin boks imens man rider. 
 

Fold og baner 
• Grøften virker og leder vand væk fra foldene. Og det nye fine plateau fungerer efter hensigten. 
• Der er for meget is på elevhestenes fold. De fordeles på jordfoldene om eftermiddagen. Der laves turnus for 

at lukke dem ind, alle opfordres til at hjælpe til med at tage ind. 



• Vores plateau ved foldene må fortsat ikke bruges som fold. 
• Løbefold: Hvis en hest skal ud på løbefold om eftermiddagen skal man være hos sin hest. Det er ikke en 

foldmulighed hvor man forlader sin hest. Der er frit valg på foldene dog max ½ time pr. dag. 
• Der vil blive lagt riste i vejen så den ikke gentagende gange skyller væk ved store vandmængder. (Mads) 
• Ude banen til venstre er dog til tider meget våd. Der indhentes tilbud på at få nedlagt tegl i den. Stand by pga. 

frost. (Laila) 
• Man har selv ansvar for, at hegnet er i orden på den fold, hvor ens hest går. Dette er også gældende for 

partryttere. 
• Vi ønsker at bevare strukturen på vores folde (brugerne af hoppefolden fortæller at den også fungerer ). 

Derfor står man selv for at lukke ud og ind hvis man vil have sin hest ud om eftermiddagen. 
 

Vedligehold: 

 Hvis man har ekstra tid og godt kunne tænke sig at få nogle småopgaver indimellem i stalden kan man 
henvende sig til staldassistenten som kan uddelegere opgaver. 

 Der vil forsøgsvis blive afprøvet at afholde en mini arbejdsdag hver måned for dem som har tid. Der vil blive 
lavet en liste på tavlen i rytterstuen med det som skal laves. I den forbindelse er det vigtigt at kontakte 
staldassistenten eller en fra bestyrelsen inden man går i gang. Der vil blive informeret nærmere omkring 
dette på næste staldmøde. Er der nogen der har lyst til at være tovholder? 

 

Arbejdsdagsopgaver (eller til en arbejdsaften) 

 De nye stalddøre skal færdiggøres. Mangler udelukkende finish og olie. 

 Søjlen mellem Sasha og Duffy justeres. 

 2 stk. boksplader skal udskiftes. VVS til vandkop først i Queens boks. Vandkoppen skal sættes på væggen i 
stedet for i bokspladen 

 Skabslåge i køkken 

 Stalddørene og boksfronterne trænger til terpentin/linolie.  

 Færdiggørelse af væg/isolering i teknikrum i hallen 

 Oprydning/sortering i teknikrum i hal 

 Oprydning/sortering i teknikrum i rytterstuen 

 Oprydning/sortering garderobe rytterstue 

 Oprydning/sortering i køkkenskabe 

 Vinduerne i ridehallen skal tjekkes. 
 

Projekter 

 Lysmasterne skal opsættes ved den udendørsbane som ikke har lys. Dette udskydes til foråret. Der vil blive 
opsat lys til at give lys omkring de nye vinterfolde. (Mads) 

 Projekt halplan søger nye medlemmer. Hvis man har lyst til at deltage i dette kan man kontakte Hanne. Der 
lægges op til en ny taktik med forskellige mål og delmål over en årrække. Hanne og Laila er pt. medlemmer i 
udvalget. 

 Ibens kæreste Jacob har sagt ja til at hjælpe med handlingsplan for halprojektet på HIRI. 
 

Rideskolen  
• Mette går på barsel til februar. Emma overtager rideskole-jobbet. 
• Eva underviser stadig om fredagen, og Lisa er vikar for både Eva og Emma. 
• Der laves en mappe til underviserne med diverse informationer (Ditte).  
• Rideskolen følger som udgangspunkt skolernes ferie.   
• Der er mange af elevhestene som ikke har sikkerhedsstigebøjler på deres sadler. Dette skal indkøbes. (Rikke) 

 

HIRI-heste udvalg  

 Duffy er stadig halt. Hun skal have dyrlæge i denne uge. 
 

Partsryttere 

 Ditte ønsker at træde ud af partsudvalget. Vi arbejder på at finde en afløser for Ditte. 
 

Juniorudvalg  
• Nye medlemmer søges. Henvendelse til Emilie. 
 

Marketing- og sponsorudvalg  

 Tilmelding til handel med dankort. (Hanne følger op) 
 

Stævneudvalg 

 Der er kommet flere medlemmer i stævne udvalget og det tegner godt for stævner år 2016. 

 Lisa følger op på klubpokal og pointsystem. (Info på Facebook kommer senere) 

 Stævneudvalget holder møde 20.01.16. 

 Der skal ansøges om D-stævner for hele året hos DRF12 inden 31. januar. 



 
Kurser, undervisning og arrangementer  

• Lisa er i gang med ryttermærker, og der vil blive mulighed for ryttermærke 3 senere. 
• Der drøftes at genopfriske brandplanen for Hiri. I tilfælde af brand er det vigtigt at alle ved hvad der skal 

gøres og hvem der skal ringes til.  Er der forældre eller bekendte til HIRI der er brand/rednings – person og 
som har lyst til at lave sådan et kursus for alle på Hiri? (Rikke) 

• Der opfordres til at man downloader 112 appen, i tilfælde af nødssituation. 
• Mette afholder longerings kurser. Hvis dette har interesse kan Iben kontaktes. 
• Para-dressurlandsholdet kommer d. 21 - 22. maj og d. 28.-29. maj. 

 

Økonomi 
• Likviditetsbudget og -regnskab følges tæt af Lene og gennemgås af Laila.  
• HIRI har en sund økonomi.   
• Alle indkøb skal forhåndsgodkendes af enten Laila, Malene eller Lene.  
• Boksstatus: vi har et par ledige bokse. 
• Der arbejdes med færdiggørelse af regnskab 2015 og diverse ansøgninger. 
• Der har igen været gang i lidt pulje ansøgninger vedr. økonomisk trængte familier. Puljerne er fortsat DIF 

”Idræt for alle børn” og Favrskov Kommune ”Fritidspas”. 
• Der er foretaget en korrektion af det særlige lokaletilskud for 2015, hvilket har betydet at HIRI har fået 3600 

kr. i kassen. 
• Der er indsendt ansøgning til ekstraordinære vedligeholdelser vedr. 2015. HIRI´s nye stalddøre, som blev 

udskiftet i starten af 2015. 
 

Eventuelt 

 Jordbrugsteknolog studerende Pernille & Karen har været her et par dage i et ”praktik”-forløb på Hiri. De vil 
besøge os 6 gange, hvor fokus vil ligge lidt forskelligt afhængig af de opgaver de bliver stillet. 

 Generalforsamling er torsdag den 25. februar 2016 kl. 19.30 i rytterstuen. 

 Næste staldmøde er i forlængelse af generalforsamlingen. 

 Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 25/02/2016 kl. 18.00. 

 SuperBrugsen har sendt nye købekort. Det er nødvendigt at medbringe købekort hvis der skal handles i 
SuperBrugsen – det er ikke længere nok at oplyse kontonummer – kontakt Lene hvis du skal handle til HIRI. 

 Første søndag i hver måned fra kl. 13-15 bruges hallen til pony-games. Mere info følger på facebook. 
 

 
Referent, Hanne 


