Referat bestyrelsesmøde onsdag d. 28. september 2021
Deltager: Anne, John, Jacob, Lene

Afbud: Lars og Lea

Referent: Anne

Nye tiltag og øvrig best. info
• Bestyrelsen ønsker at skære ned på de opgaver, som bestyrelsen har. Bestyrelsen kan ikke blive ved med at
løbe i overhalingsbanen.
• Lea tager en pause fra bestyrelsesarbejde.
• Randi, Claus og Rikke stopper i stævneudvalget med udgangen af 2021.
• Elevstævne udvalg genindføres.
• Stævneudvalget genindfører at have føl (meget gerne juniorer) fra stalden med i hele stævne processen.
• Fædre/voksen aften (arbejdsaften) løbes i gang igen – nok med en anden titel, så alle kan deltage. Fx
onsdag eller torsdag aften kl. 17-19, hvor forskellige opgaver løses.
Elevskole
1. Bestyrelsen ønsker elevforældre repræsenteret i bestyrelsen – mulige kandidater? Vi spørger Eva og
Rebecca, om de kender nogen. Der er også her et stort informationsbehov.
2. Info til elevforældre vedr. efterårsferie og generelt kalender/arrangementer, Anne sørger for at melde
arrangementer og programmet ud. Gerne en opdatering af kalenderen hele tiden.
3. Elevholds undervisere. Struktur på undervisning, herunder fokus på sikkerhed i stald (ingen går i hal før alle
er klar) og hal. Og struktur på undervisningen, så alle elever undervises hele tiden. Evt. føl, evt. team osv.
4. Elevforældre bytter tider? Bytter tider for meget, det skal vi lige have samlet op på. Evt. lukket med niveau
inddeling.
5. Når elevhold er på staldgangen (og det er de kun 20 min. ad gangen for hver elev time), må private ikke
være på staldgangen med heste – stykket fra Tizna til madkassen. Det er ikke nok at løsne kæden og skubbe
sin hest til side. Private må gerne stå på opsadlings pladserne.
6. Vi skal kigger efter en lille hest til rideskolen, Lene og Jacob følger op på heste-situationen med Lea.
7. Niveau inddeling elevhold? Det har været undervejs et stykke tid – (har været tidligere på HIRI) Vi sætter
gang i det, Anne tager initiativ til møde med underviserne.
8. Hønet til elevheste – kun Zoomar skal/må have hønet. Øvrige fjernes.
9. Elevheste og ekstra ydelser generelt. Jacob følger op.
10. Partstanter mv., der skal være de rigtige kommandoveje og ting skal kommunikeres rigtigt ud i
offentligheden
11. Fokus på elevskolen, vi indkalder til møde for elevforældrene, muligt arrangement
12. Eva vil gerne undervise på elevhold, med Mollie.
Stald
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Laika skal bytte boks med Carlos nu.
Kontrakt biogas - John har møde med Bånlev Biogas/Nature Energy i morgen og følger op
MUS samtale med Nadia - Vi indkalder hende til en snak om stalden. Lene og Anne.
Skillevæg i fodervogn – Det er et stort rod med alle de bøtter. Vi laver en skillevæg eller køber en ny
fodervogn. Trillebører trænger også til en opdatering. Lene.
Husk 1 stk. grime på boks, så din hest kan komme på fold.
Alt for meget hø i nogle bokse – vær obs på overforbrug. Både af hø, arbejdskraft og containerplads.
Ting på bokse - ryd op. Der må ikke være kroge til håndklæder eller andet på bokse. Kun 1 stk. grime og
eventuelle klokker til ekstraydelse.
Hvis I bruger håndklæder fra rytterstuen til hestene eller hesteting, så skal I selv tage håndklæderne med
hjem og vaske. Håndklæderne er til rytterstuen og toiletterne.
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Projekter
1. Lysninger i stald skal laves.
2. Nye folde - vi laver de nye folde færdige med stier op, pæledag den 9. oktober? kl. 9-?, inkl. plateau, vi
klargør ugen op til og dagen før, varsler stalden og Nadia
3. Vedligehold i stalden (bokse), stalden skal gennemgås, lysninger laves færdig, liste med punkter
gennemgåes
4. Skridt stien, vis hensyn. Vi laver en forsøgsperiode, hvor man må gerne galopere på det lige stykke, men
skal stoppe inden det går nedad mod vejen og ej heller for enderne OG SLET, SLET IKKE, når der er heste på
foldene.
5. Genstarts puljen - arrangementer? Anne sætter noget i gang
6. Overvågning - private ting og café og smuld, vi bruger det aktivt
7. Faktura på hegn/skridtsti og hvordan med tilskud? Vi følger op. John
8. Tilskud skridtsti, gælder i tre år.
9. Tagplade udskift ved tidl. foder rør indgang, vi sætter det på til ’arbejds-aften’
10. Barriere brædder i gamle lade - skal stilles mere lige, hvis de skal stå i lang tid, så de ikke bliver buet, vi
stiller dem på plads. Jacob.
11. Vedligehold skridtsti, Laus på sigt grov-vedligehold
12. Vedligehold nye folde – et team skal sørge for det.
13. Vedligehold nye folde under hegn.
14. Plateau bane planer?, lave noget mere holdbar løsning, ’fædrene’ kigger på det
Andet
1. HIRI pokaler afskaffes – og det bliver igen til klubmester titler. Gave og rosette.
2. Point system til klubmesterskaber, tages op revision. E og D stævne deltagere skal tilgodeses mere.
3. Mere dressur undervisning, tirsdag eller torsdag. Der bliver 2 undervisere enten tirsdag eller torsdag. Dog
ikke på samme tid. Det bliver i forlængelse af hinanden og de 2 undervisere aftaler indbyrdes tid.
Bestyrelsen undersøger muligheder.
4. Vi fortsætter med max 8 ekvipager i hallen ad gangen.
5. Hvad er inkluderet i ekstern facilitets kontingent? Fuld brug af baner, vandspiltov og opsadlingspladser,
men man bidrager også til at feje og samle hestepærer i hallen mv. OG husk at være opmærksom på max 8
ekvipager i hallen ad gangen – og du som ekstern lige tjekker, om nogen er på vej ind i hallen, og ikke bare
går direkte derind, når nogen står og venter.
6. Tidspunkt for udluk og morgenwrap inde? Vi undersøger det nærmere.
7. Fodermængder – Maja og Anne følger op så de rigtige mål bliver brugt
8. Priser på vagter i stalden er en privat sag. Det kan/skal HIRI ikke blande sig i.
9. Der er ens regler for alle ved ombytning af staldvagter. Man bytter lige over. Og kan man kun bytte med 1
voksen mod voksen+barn, skal der laves en opgave fredag – det skal aftales med staldholdsformand.
10. HIRI klubtøj – vi vil gerne se/føle et par eksempler - Anne følger op
11. Hjertestarter - Tryg fonden kan søges evt.
12. Oprydning: HUSK DET, også på staldvagt, så dejligt at man lige tager det ekstra, så vores sted fremstår
ryddeligt og flot! Opgavelisten er et minimum, der skal løses.
13. Klub-aften: fx 1. hjælp, banekørsel, forældre-kursus osv.
Evt.
1. Sten skal på losseren og ikke smides forskellige steder.
2. Baneplaneren skal spændes ordentligt inden brug, så den ikke trækker skævt – der overvejes professionel
hjælp til ordentlig vejledning til how to do. Lige nu er der 46 forskellige måder og holdninger til , hvorfor
den bliver skæv.
3. Springudstyr græsspringbane skal ind – vil springrytterne sørge for det?
Kommende møder?
1. Okt: ? Nov: evt. uge 44? Dec: ?
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