Referat af bestyrelsesmøde den 4. september 2014
Deltagere: Lene, Hanne, Sofie, Lise, Malene og Ulla
Opfølgning
• Vi arbejder på at lave en fælles mail til HIRI. Hensigten er at alle henvendelser kanaliseres ud til
hvert udvalg (Lise og Hanne)
Vedligehold
 Vi indhenter tilbud på nye stalddøre (Lene)
 Reparation af port (Jan). Er lavet
 Vi kontakter en tømrer til at tilse facadepartiet ved lejligheden, for at få det tætnet (Lise).
 Muren ved den blå container repareres (Jan)
 Vi indhenter tilbud på mere lys til ridehallen (Hanne)
 Vi afventer Skaarupgaard vandingsanlægs-projekt. Vi vil gerne investere i nyt, men vil også være
sikre på, at det er det rigtige vi køber (bestyrelsen)
Stalden og dagligdagen
• Der følges op på staldens APV. Vi iværksætter handlingsplan i forhold til stalden, nærmere info
følger.
• Træpillesmuld – Aftal med Lene, hvis du tager en pose og betal med det samme på reg. nr. 7253
kto. 0001037413.
• I november og december gives dobbelt træ-pille-smuld, som sidste år.
Fold og baner
• Vinterfoldplanen bliver offentliggjort på fold-aften.
• Vi satser på at holde græsfoldene åbne så længe som muligt, forhåbentlig kan hestene gå ude på
græsfoldene helt til 1. november.
Rideskolen
• DIF og Favrskov Kommune yder tilskud til elevkontingent til vanskeligt stillede familier i projekterne
”Idræt for alle børn” og ”fritidspas”. For at få del i tilskuddet sendes en mail til bogh.hiri@mail.dk
• Rex er solgt til Josephine, som overtager ham pr. 1.10.
• Vi har ni gode velfungerende rideskoleheste.
• Der er rideskoleundervisning i uge 42.
• Hele stalden opfordres til at hjælpe med opsadling osv., når der er rideskole.
• Når der er rideskoleelever i stalden skal der vises hensyn og respekt. Fx må man ikke gå forbi med
heste og trillebører, når elevhestene står på staldgangen. Hvis dette ikke bliver respekteret, vil
stalden blive lukket, mens der er rideskole.
HIRI-heste udvalg
• HIRI-heste udvalg består af Ditte, Lone, Janne, Gitte og Ulla. Janne er den daglige kontaktperson for
partsrytterne. Ditte kontaktes hvis man ønsker en part.
• Vedr. søndagsspring: Partsrytterne må kun springe om søndagen, hvis de i forvejen går til
undervisning ved Jeff om onsdagen. Parterne skal respektere de anvisninger, Jeff giver i forhold til
springhøjde og hvor lang tid, der må springes. Forældrene til parterne skal have aftalt med Jeff,

•

hvor højt og hvor meget hesten må springe, og der skal fortsat være en forælder tilstede, når børn
under 18 springer om søndagen.
Der er et par ledige partsheste (Lise, Locky). Se info om ordningen på www.hiri.dk og hvem du skal
kontakte, hvis du er interesseret i at få en part.

Juniorudvalg
• Der har været arrangeret tur til Djurs Sommerland, det var en kæmpe succes.
Marketing og sponsorudvalg
• Der er lavet nye medlemskort pr. 1. august. Hvis du er ny skal du kontakte hanne_hiri@live.dk for
at få lavet et kort.
Stævneudvalg
• Springstævnet i juli og SH-Cup i august var en kæmpe succes – tak til alle hjælpere.
• Den 7. september holder vi ”store legedag” som optakt til bredde-stævnet – stor tak igen til Anne.
• Den 21. september holder vi bredde stævne. Der er tilmelding via DRFgo! og du kan stadig nå at
være med.
• Den 12. oktober holder vi et D-dressurstævne på HIRI.
• Opret en profil på DRFGo! Læs mere på www.hiri.dk, om hvordan du bærer dig ad.
Kurser, arrangementer og undervisning
• Der har været afholdt ryttermærke 2 undervisning her efter sommerferien, og Ryttermærke 3
starter i næste uge.
• Kursus ved David Amager den 13. og 14. september er udsat, mere info følger.
• Den 15. og 16. november bliver HIRI igen rammen om Para-dressur-rytternes træningssamling.
• Vi har afholdt jubilæumsfest på HIRI lørdag den 16. august – tak til alle for et sjovt og hyggeligt
arrangement.
Økonomi
• Likviditetsregnskab for juni, juli og august er gennemgået af Malene og Lene, det ser fint ud.
• Alle indkøb skal forhåndsgodkendes af Malene eller Lene.
• Der varsles forhøjelse af bokslejen pr. 1. oktober. Bokslejen er ikke steget de sidste 4 år, selvom
priserne på vand, el, foder osv. er steget. Bokslejen vil fremover blive reguleret efter
nettoprisindekset. Se referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
Eventuelt
• Vi gør opmærksom på, at hvis en hest har en adfærd, som giver ekstraordinært slid eller skade på
boksen/boksinventaret, påhviler det lejeren at dække de meromkostninger, der opstår i denne
forbindelse.
• Vi har fået en henvendelse fra Jordbrugsteknologuddannelsen, og har takket nej til deres tilbud.
• Vi holder jordfoldaften, bokspladeskift-aften og rengøring af bokse-aften tirsdag den 30. september
kl. 17.30.
• Vi holder staldmøde efter behov, skriv hvis du syntes vi skal holde et møde så arrangerer
bestyrelsen.
Referent Hanne

