Referat af bestyrelsesmøde den 11. juni 2012
Deltagere: Lene, Hanne, Sofie, Sofie B., Christina, Flemming, Mathilde og Signe
Afbud: Malene
Opfølgning









Vi er ved at følge op på vores brandalarmsituation. Flemming får besøg af Dansk Brand, som kommer og
præsenterer en løsning der virker.
Vi har kontaktet Syddansk Erhvervsskole om muligheden for at blive praktiksted igen. Der er mulighed for
praktikant i uge 43‐47.
Sponsorudvalget følger op på skilte til El‐plus og Beslagsmed Jess Schultze.
Vi undersøger opdatering af fjernsynskanaler og netværksforbindelse, der kigges på muligheden for at lægge
pakkerne sammen (Lise og Lene)
Vi forsøger at arrangere et kursus i hestens førstehjælp i samarbejde med en dyrlæge. Dato følger (Christina).
Vi forsøger at arrangere et longeringskursus.
Kursus i hestemassage v/Gitte Søby. Augustdato følger (Mathilde).
Førstehjælpskursus. Dato følger (Flemming).

Stalden og dagligdagen





Vi holder opfølgningsdialogmøde i løbet af juni med staldpigen.
Nathalia tager stalden i uge 27 og 28, men vi mangler stadig en til at passe stalden i uge 29
‐ er der nogen der har lyst?
Der sørges for hø m.m. til Boris og Felix, så de bliver dækket ind med foder og får mere energi.
Vi ønsker os en ny ridehusbund – gerne fiber, derfor skal vi spare hvor der spares kan. Der laves bl.a. en plan
over halmforbrug.

Rideskolen




Vi har ansat Signe Hundahl som assistent til rideskolen.
Vi skal have reduceret på antallet af ikke egnede elevheste.
Rideskolen holder sommerferie samtidig med skoleferien, alle elever har fået en seddel med hjem.

HIRI‐hesteudvalg


Hvis der er nogen der har udstyr der ikke længere bruges, vil HIRI‐hestene gerne arve.

Juniorudvalg


Udvalget planlægger ridelejr i starten af sommerferien.

Marketing og sponsorudvalg



Vi arbejder på fundsansøgninger igen, vi forsøger at søge midler til en ny traktor.
Vi har ansøgt Kulturelt Samvirke for Favrskov Kommune til udendørs bjælkehytte. Vores ansøgning ligger i
bero hos Kulturelt Samvirke til der igen er midler til rådighed.





Vi har modtaget sponsorstøtte fra OK‐benzin. Vi skal igen i år sælge 10 kort for at opretholde vores
sponsoraftale, en del har allerede bestilt – tak for det. Man kan både bestille kort via www.hiri.dk og med
folder, som hænger på opslagstavlen på HIRI.
Vi har fået et rigtig godt tilbud på flagstænger. Vi har valgt at bruge noget af stævneoverskuddet til indkøb.

Vedligeholdelsesudvalg



Vores slagleklipper trænger til at blive brugt .
Vi bestiller bogstaver til vores sommerfolde.

Stævneudvalg




Der er planlagt ”ring og rid” for spring for både hest og pony, 1. juli.
Vi afholder SH‐cup 18. og 19. august.
Vi holder distriktsstævne for hest i spring den 8. – 9. september.

Festudvalget


Vi holder sommerfest i august. Dato følger.

Økonomi


Diverse
o Vi har brugt mange penge på det sidste, vi skal til at kigge på vores forbrug. Alle indkøb skal vendes
med bestyrelsen.



Partsheste
o Vi mister god indtjening, vi forsøger at finde flere parter.
(Vi har lavet opslag på hver lånehest, som er sat op på opslagstavlen i ridehallen)



Boksstatus
o Vi har et par ledige bokse.



Opgørelser og indberetninger
o Alle medlemmer vil blive gjort op til 1. august og der vil blive opkrævet for facilitetskontingent og
ormekur.

Kurser og arrangementer


Vi følger op fra sidst – se under opfølgning.

Eventuelt



Referent
Hanne

Pokalerne køres til gravering hurtigst muligt.
Ny foldplan: det er bestyrelsens beslutning at alle græsfolde deles op til middag, så det er ligeligt for alle
og for at sikre at alle vores heste får foldtid på græd. Der hvor man ikke kan blive enige om formiddag,
eftermiddag skifter man hver anden måned.

