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Referat bestyrelsesmøde onsdag d. 3. november 2021  
 
 
 

Konstituering og 
velkommen til nye 
 

Velkommen til Susanne, Marianne og Gitte 
 
Vi konstituerer os således: 

Anne – formand 
John – næstformand 
Lene – kasserer  
Gitte - sekretær 
Jacob – bestyrelsesmedlem 
Lars – bestyrelsesmedlem 
Lea – bestyrelsesmedlem (på pause) 
Marianne – bestyrelsesmedlem (rideskole) 
Susanne – bestyrelsesmedlem (rideskole) 

Bestyrelsen 
 

-Referater uploades på www.hiri.dk  
-Opgaver best. medlemmer og fordeling/ansvar heraf – vi melder listen 
ud, når den er klar 
-Økonomi, punktet er med hvert møde. HIRI har god og sund økonomi 
-Referatet skal opdeles i udvalg igen, så det bliver mere overskueligt 
-Udvalgsformand skal ligeledes være en del af bestyrelsen.  

Rideskole 
 

-Elevholds undervisere – vi arbejder videre med at have et godt team 
-Rikkes opgave - venteliste elevhold/tildeling pladser, Eva vil gerne 
overtage 
-Ny inddeling af elevhold – status, vi arbejder videre med det og tager 
indkomne kommentarer til efterretning 
-Elevstævner og uddelegering af opgaven – vi mødes om det i rideskole-
udvalget 
-Hygge ifbm. Stævne den 27. og stævneklargøring  

Elevheste -Fodermængder, elevheste, der er taget kontakt til foderfirma og 
hestene bliver indpasset, så de får den korrekte mængde 
-man skal IKKE give elevhestene ekstra wrap. Alle parter og stalden 
informeres. Igen. 
-Wrap mængden morgen og aften indgår i foderenheder. 
- henvendelse ang. Dækkener til elevheste. Kun Zoomar og Heino skal 
have dækken på 

Stald -Lene og Anne har haft møde med Nadia 
- Staldvagt 1. januar – henvendelse, man bytter sig ud af det, hvis man 
ikke ønsker staldvagt den 1. januar 
-brandsikring, John og Michael undersøger muligheder, vi sætter op i 
rytterstuen og i lejligheden ovenpå i første omgang 
-Hønet, uanset udgave er en ekstra ydelse. Ved ekstraydelse sørger 
staldpersonalet i hverdage om formiddagen for, at wrappen kommer i 
hønet. Når staldhold har opgaven, kan man ikke forvente, at alle 
kommer wrappen i hønet.  

http://www.hiri.dk/
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-1 grime på boksen. Og max 1 stk. Hvis der mangler grime kommer 
hesten ikke ud. Det er tilladt at flytte sin krog på boksen ift. vinduet i 
lågen, så hesten ikke leger med grimen. 
-Tidspunkt for udluk/wrap, kan godt laves om på, der følges op på, hvor 
mange, der er interesseret. Det er på test basis, så det fortsat kan 
håndteres ifht. staldpersonalets arbejdsgange. Det kan kun lade sig 
gøre, hvis det er få. Da det er en fordel at få tømt stalden om morgenen 
og at wrap kan gives på én gang.  

Folde -Nye folde – status, hegnet skal laves færdig – især det lange stykke 
langs galop-stien, så det ikke er for tæt på stien, vi hører i fold-gruppen. 
Foldene må ikke være koblet op på den nye skridt sti’s tråd. Der skal 
en pæl ned ½ m. fra skridtstien alle steder, der går folde op til stien. 
Og så skal der sættes afstandsholdere på skridtsti pælene på siden 
mod foldene. 
-Vedligehold nye folde under hegn, forhold omkring græsslåning – det 
skal være let at slå græs under 
-Mudder på folde – henvendelser, vi er opmærksomme på problemet 
og er i gang med entreprenør  
 

Stævner -Lea står for at strikke et nyt udvalg sammen  

-Afvikling af stævner, der skal udvises hensyn til de 
øvrige opstaldere ifht. ikke at lukke hallen efter 
lørdagsstævnet slutter og til næste morgen. 

Projekter 
 

-Skridt stien – status, hegn skal gøres færdigt. Se afsnit Folde. 
-Vedligehold skridtsti, ting, der kræver store maskiner gøre 
entreprenør, men vi skal selv gøre en indsats ift. græs, hegn, pæle osv.  
-Genstarts puljen – arrangementer, vi arbejder på forlængelse af puljen  
-Plateau bane planer? Vi køber fliser og laver det + plade, lecablokke 
-hal-projekt, nye møder, John og Anne arrangerer 
-skov-projekt, Anne tager kontakt til kommunen 
 

Andet 
 

-Distrikt 12, Anne har været til møde. Der arbejdet med ny struktur for 
distrikterne og oplæg om nye konkurrencer for klubber 
-HIRI klubtøj, vi arbejder på det 
-Falck Hjertestarter, Trygfonden, Anne undersøger 
-Seges og konsum, Anne undersøger 
-vi skal lade være med at smide så meget mad ud – obs på at få spist det 
i køleskabet eller den som har haft morgenmad med, tager rester med 
hjem. 
-vilde blomster – højen ved jordfoldene kan bruges 

Evt. 
 

-henvendelse fra parter ang. Rokering. Parter har førsteret ved rokering, 
herefter interne ryttere (medlemmer) 
-Vi skal have mere fokus på sikkerhed i stalden, der foregår en del 
usikker heste-håndtering  
-Omgang med heste og ansvar, også som privat under 15 
-obs på unge mennesker på HIRI –  hvem kigger efter dem, sørger for at 
samle lort, guide ift. regler osv? 
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-generel hjælpsomhed – også omkring opsamling af lort 
-Springrytterne gøres opmærksom på, at der også ved spring skal 
samles lort asap. Og hjælpes med opsætning og nedtagning af bane. Og 
hjælpe løbende med op og ned af bomme. Info lægges på spring 
facebook gruppen. 
 

 
 


