
Mødereferat

Mødetid: Tirsdag d. 20. august 2022 kl. 19
Mødedeltagere: Lene, Mikael, Anne, Gitte, Jacob, John og Keld
Afbud:
Referent: Gitte

1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
A. Bestyrelsesreferat fra tirsdag den 20. juni 2022 godkendes hermed.
B. Bestyrelsesreferater underskrives ved behov.
C. Der laves IKKE referat af staldmødet. Mød op og vær med.

2. Meddelelse fra formanden
A. Tak til hele HIRI og især stævneudvalget for et rigtig godt stævne. Fint engagement fra alle, og super

at se at der kan håndteres så mange ryttere udefra.
B. Stor ros til dem der har taget stalden i sommerferien.

3. Opfølgning
a. Hanebåndene i hallen er meget slidte og skal kigges på. Tilbud på vej. John og Mikael
b. Havedøren skal laves.  John
c. Undersøge muligheden for at sætte sidevinduer i vores dommertårne ved dressurbanerne. Jacob

kontakter Mikael H. Mikael
d. Strategi for synlighed af projektet er i gang med øges fokus. Christian mfl. Mikael opsporer en

status.
I. Vi undersøger, hvilke hjertestartere, der ligger tæt på HIRI. Mikael.

A. Foxy og Heino skal bytte plads. Der skal sættes en plade op mellem Van Gogh og Foxy. Prioriteres på
arbejdsdagen.

B. Nedsættelse af udvalg vil blive fastlagt efter sommer. Mikael har kigget på udvalg, og det tages op
på Næste bestyrelsesmøde - 22. september.

C. Der skal ryddes op på facebook grupper. Alle grupper skal være ejet af HIRI.
a. Staldens Facebook er til dem der er i stalden.
b. Vi skal være bedre til at bruge den officielle FB-side.

D. Der arbejdes igen (fortsat) med flytning af solariet til over opsadlings pladserne. John
E. Der skal ske en opdatering/vurdering af HIRI’s regler, herunder sikkerhed. Alle
F. Nadia skal melde juleferie ind, samt finder ud af hvordan hendes ferie dækkes ind. Anne/Gitte
G. Der skal etableres yderligere strøm. Der skal graves. Laus kontaktes. John og Mikael.
H. Fodervogn. Der er kommet en kasse på. Vognen skal sikkerhedsoptimeres. Mikael
I. Service rulleporte. Portene skal godkendes. Der er kommet tilbud. Det er besluttet at der kommer

fjederbrudssikring på eksisterende port.
J. Dressurbane mod skoven skal udvides. Laust kontaktes igen efter næste stævne mhb et tilbud på en

udvidelse af banen.
K. Klipning af græs på folde, fællesområder og græs springbanen skal optimeres. Det undersøges om

den røde traktor kan trække plæneklipperen. Keld og John
L. VVS skal lave tegning over nye vandmålere og hvor de er placeret til Favrskov Forsyning. John

M. HIRI’s ABC vurderes løbende og offentliggøres på staldens facebook, når vi er klar. Alle

4. Bestyrelsen og ansatte



A. Konstituering: Fordeling af opgaver - hvem har ansvaret for hvilke opgaver. Opgaverne kan evt
komme til at hænge sammen med de udvalg, der beskrives på næste bestyrelsesmøde.

B. Anne og Gitte har kontakten til Nadia.
C. Deltagerne på staldhold. Lene fordeler nye på staldhold, og opdaterer på hjemmesiden
D. Bevilling af penge til projekter. Vi har fået afslag brandsikring. Overfladevand - vi har fået godkendt

100.000 til et projekt, til opsamling af overfladevand.
E. Arbejdet med ny kontrakt af bortkørsel af dybstrøelse. John og Mikael går videre med det, og kan

skrive under på en evt kontrakt.
F. Overførsel af Mais opgaver. Louise er ny staldholdsformand, og Trine overtager foder/wrap.

5. Rapport fra udvalgene
A. Staldudvalg

I. Fikseringsboks.  Plads, er den mobil og pris undersøges. Anne
II. Husk at åbne wrapballerne helt, så de ikke brænder sammen.  Anne tager fat i Nadia.

III. Fremadrettet puttes smuld ind til elevhestene i weekenderne - af staldhold.

B. Foldudvalg v/Mikael
I. intet nyt.

C. Rideskole- og partsudvalg v/Anne og Jacob
I. Status på rideskolehestene. Der er obs på Zomars ene øje.

II. Løbende udskiftning af elevheste.
III. Klubarrangement - underviserne vil gerne lave et klubarrangement, bla for at få samlet

penge ind til en ny rideskolehest. Der kan søges fonde tilskud til nye rideskoleheste.
IV. Sociale medier. Der er obs på hvad der deles på de sociale medier, og der tages hånd om evt

problemer.
V. Efterskole piger weekend. For pigerne på efterskole gælder samme regler som alle andre.

De kan få 1-2 rideture i løbet af et år (efter aftale med parten) - på et  gæstekort. Mere end
2 gange, skal der betales facilitetskort og staldvagt.  Kommer de med egen hest, skal der
indløses dags-facilitetskort.

VI. Der er mulighed for at afholde elevstævne. Anne tager fat i rideskoleforældre og informerer.

D. Vedligeholdelsesudvalg
II. Der bestilles sand til springbanen, og der skal bruges hænder til at fordele sandet. Keld

III. Sæson for salt/køb af service/evt egen saltspreder. Udsættes til oktober - hvor der tages
kontakt til kommunen.

IV. Reparation af betontromle. Der er bestilt reservedele og stænger. Jacob og Mikael.
V. Van Goghs krybbe skal skiftes på arbejdsdagen.

E. Haludvalg
I. Der har været møde med Simon - politiker. Der skal inviteres flere ind, bla med fokus på

bæredygtighed. Mikael.

F. Stævneudvalg
I. Generel status på afholdelse af næste D-stævne. Det skal undersøges om der ligger en

drejebog ifht stævner, som der kan arbejdes videre med. Hvilke praktiske opgaver kan
uddelegeres til stalden eller i udvalg. Anne indkalder stævneudvalg.

G. Eventsudvalg



I. Sommerfest. Christian er hovedansvarlig.

H. Presse-udvalg
I. Der skal mere fokus på vores SoMe profil.

6. Rapport fra kasserer
A. Likviditetsregnskabet laves hvert kvartal. Næste gang pr. 30. september
B. Priserne på foder og strøelse overvåges fortsat.
C. Boks, parts og elevholds priser – der kan komme en prisstigning. Vi kigger på evt. stigninger til

efteråret.
D. Omfanget af svind. Lene tjekker jævnligt.
E. Facilitets kontingent, klub og passiv medlemskab opkræves pr. 1. september

7. Eventuelt
A.

8. Næste møde
A. Næste bestyrelsesmøde er den 22. september kl. 19. Staldmøde kl. 18-19.


