Referat af arbejdsgruppemøde / bestyrelsesmøde den 27. november
2014
Deltagere fra bestyrelsen: Malene, Sofie, Lene, Hanne, Ulla.
Første del af mødet omhandler Hal 2, og heri deltager arbejdsgruppen bestående af Anne, John, Mads,
Niels, Henrik og med Hanne som tovholder.
Hal 2 vil blandt andet give os mulighed for at holde stævner året rundt, udvide rideskolen og evt. at
kunne tilbyde handicapridning.
Første step er at få lavet en overordnet projektbeskrivelse: hvad vil vi, hvilke aktiviteter skal hallen
bruges til, intentioner, fremtid, budget og økonomi. Arbejdsgruppen forsøger at lave udkast færdigt til
generalforsamlingen i februar, og derefter skal der sendes en ansøgning til kommunen. Gruppen
mødes igen den 18. december.
Efter mødet med arbejdsgruppen, holdt bestyrelsen et kort møde med følgende punkter:
Undervisning:
Mandag: Ditte underviser ikke længere om mandagen; det er således kun Jeff, der underviser om
mandagen.
Tirsdag: Tanja og Eva underviser. Vi opfordrer Evas elever til at starte så tidligt som muligt. Det er aftalt
med Eva, at hun pr. 1. marts flytter undervisningen tilbage til mandag. Det kan ikke lade sig gøre før
pga. Evas arbejdsvagter mm.
Onsdag: spring som sædvanligt.
Torsdag: Tanja Rusovic er startet med undervisning fra december.
Fredag: Eva underviser et par elever før elevholdene.
Rideskolen:
OBS: Sidste undervisningsdag er den 20. december, opstart igen den 2. januar.
Juniorudvalget har et par arrangementer her i december. Læs mere på www.hiri.dk.
El-projekt, lys i hallen:
Vi har undersøgt forskellige muligheder for mere/bedre lys i hallen. Mathildes far køber pærer og
spoler. Der lejes en lift og Mathildes far monterer (Tak til Mathildes far)
Ny staldpige:
Stillingen er slået op, og der er ansøgningsfrist den 19. december. Der er allerede kommet mange
ansøgninger. Der holdes samtaler mellem jul og nytår, således at vedkommende kan starte 1. februar
2015.
Generalforsamling:
Vi holder generalforsamling torsdag den 26. februar kl. 19.30.
Vi gentager opfordringen: Bestyrelsen skal gerne op på otte medlemmer. Vi skal også have fundet en
ny formand. Den nuværende bestyrelse mener, at alle bør tage en tørn med bestyrelsesarbejdet, mens
de er på HIRI. Derfor: Kridt skoene og stil op til bestyrelsen.
Stalden:

Fremover fodres der kun med HIRI-foder fra fodervognen morgen, middag og aften. Man må ikke have
fodertilskud eller andet foder i fodervognen. Andet end HIRI-foder skal gives af ejeren selv, ellers sker
der for mange fejl. Kun ved ny hest/opstalder må der ligge poser eller bøtter i fodervognen i en kort
periode.
Mathilde har overtaget opgaven med udlejning af bokse på HIRI (Tak til Mathilde). Fremadrettet er
det derfor Mathilde, du skal henvende dig til angående bokslogistik. Det er forsat Lene, hvis det
handler om betaling af boksleje.
Vinduerne skal lukkes, når der er nattefrost, ellers risikerer vi, at vandkopperne fryser, og vandrørene
springer. Det er den enkelte pensionær, som har ansvaret for at holde sit vindue lukket til natten. Dvs.
hvis du åbner dit vindue i løbet af dagen, skal du sørge for, at det er lukket til natten! Det er rigtig dyrt
for os, hvis vi skal have tilkaldt VVS og tidskrævende efterfølgende med skift af boksbunde.
Staldvagtskalender for år 2015 ligger klar på www.hiri.dk.
Økonomi:
Opgørelser og indberetninger
 Jfr. Folkeoplysningsloven skal der indhentes børneattester på ansatte og undervisere. Der
opdateres.
 Medlemsregistrering for 2014 til DIF/DRF opgøres og indberettes sidst i december.
 Vandafledningsafgift for 2014 og a conto 2015. Opgørelse og ansøgning om nedsættelse laves
sidst i december til Favrskov Kommune.
 Regnskab 2014 og budget 2015 laves sidst i december.
 Lokaletilskud 2014 opgøres sidst i december, og ansøgning sendes til Favrskov Kommune.
 Aktivitets- og medlemstilskud 2014 laves sidst i december, og ansøgning sendes til Favrskov
Kommune.
 Revisor godkender alt materialet i løbet af februar, således at det er klar til Generalforsamling
og indberetning.
Der er gang i oprettelse af Mobile Pay, så der fremover kan betales direkte på staldgangen, hvis du
tager en pose smuld (Tak til Lise)
Eventuelt:
Vi har stadig rotter – rottebekæmperen er tilkaldt igen.
Fie er til Danish Christmas Show i uge 50 - tirsdag d. 9 til fredag d. 12. dec. begge dage inklusive. Der er
derfor selvpasser-stald de dage. Der er hængt en seddel op, hvor man skal skrive sig på, hvornår man
kan fodre til morgen eller middag. Hestene bliver kun lukket ud, hvis der er nogen, der melder sig.
Og husk det så:
Torsdag d. 26. februar 2015 afholder HIRI ordinær generalforsamling i rytterstuen kl. 19.30.
Referent: Ulla

