
Mødereferat 
 
Mødetid:  Mandag d. 20. juni 2022 kl. 19 
Mødedeltagere:  Lene, Mikael, Anne, Jacob og Keld 
Afbud:   Gitte og John 
Referent:  Anne 
 
1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde 

A. Bestyrelsesreferat fra tirsdag den 19. maj 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 
 

3. Opfølgning 
A. Foxy og Heino skal bytte plads. Der skal sættes en plade op mellem Van Gogh og Foxy. Mikael og 

Jacob 
B. Nedsættelse af udvalg vil blive fastlagt efter sommer. Mikael 
C. Der skal ryddes op på facebook grupper. Alle grupper skal være ejet af HIRI. 

a. Springgruppen oprettes i HIRI’s navn og folk tilmelder sig på ny. Keld 
b. Staldens Facebook gruppe trænger til en oprydning. Der kigges på denne 2 gange årligt. Der 

skal laves retningslinjer om deltagelse. Anne 
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. Kontaktinfo på hjemmesiden opdateres. Anne 
G. Planlægning af vikar i Nadias sommerferie er i gang. Nadia holder ferie i uge 28, 29 og 30.  
H. Nadia og stalden i sommertid og opfølgning på Nadias ekstra opgaver i sommertid.  
I. Der skal etableres yderligere strøm. Der skal graves. Laus kontaktes. John og Mikael. 
J. Fodervogn. Der er kommet en kasse på. Vognen skal sikkerhedsoptimeres. Mikael   
K. Service rulleporte. Portene skal godkendes. Der undersøges forskellige tiltag. John 
L. Dressurbane mod skoven skal udvides. Afventer 
M. Klipning af græs på folde, fællesområder og græs springbanen skal optimeres. Keld og John 
N. VVS skal lave tegning over nye vandmålere og hvor de er placeret til Favrskov Forsyning. John  
O. Skabet fra hallen skal hænges op i den gamle lade. John, Mikael og Keld 
P. HIRI’s ABC vurderes løbende og offentliggøres på staldens facebook, når vi er klar. Alle 

 
4. Bestyrelsen og ansatte 

A. Der arbejdes på at lave referater, der stemmer til vedtægter. Og gøre det nemt at lave referatet OG 
få det offentliggjort noget hurtigere.  

B. Nadia skal åbne wrapballerne helt, så de ikke brænder sammen.  
 
5. Rapport fra udvalgene 

A. Staldudvalg 
I. Der arbejdes på en tohovedet vandhane udenfor vandspiltov. Mikael 

II. Vi overvejer forhøjelse af bøde eller andre muligheder ved udeblivelse fra staldvagt. Det er 
ikke en mulighed at betale sig fra staldvagt til HIRI. 

III. Vi opfordrer til at undgå spåner i boksbunden, da det er sværere at muge ud i. 
IV. Husk at åbne wrapballerne helt, så de ikke brænder sammen.   



 
B. Foldudvalg v/Mikael 

I. Der SKAL slås græs under hegnene. Ubenyttede folde skal også slås. Opslag på staldens FB. 
Keld går i gang med første runde 

 
C. Rideskole- og partsudvalg v/Anne og Jacob 

I. Overvejelse ang. ny elevheste udskydes pga. økonomi lige nu, men vi undersøger 
muligheden senere på året. Pt. har vi også 9 stk. som er nok til det antal elevhold vi har. 

II. Hvis det er svært at bytte en voksen/barn vagt, kan der tages ekstra tjans. Se retningslinjer 
på staldvagter på HIRI’s hjemmeside 

III. Der er en del udskiftninger i parterne her omkring sommerferien 
IV. Rideskolen har sidste gang inden ferien lørdag den 25. juni og starter op igen fredag den 

12. august.  
V. Elevhestene går for meget på første hold, fordi eleverne møde før kl. hel. Dette ændres 

tilbage.   
 

D. Vedligeholdelsesudvalg 
I. Har du trailer holdende på HIRI, SKAL du slå græs under den løbende. Tal med hinanden og 

arranger fælles slåning. Sørg altid for, at der er slået til stævnerne.  
II. Hanebåndene i hallen er meget slidte og skal kigges på. John og Mikael 

III. Havedøren skal laves, der skal skiftes, Joan får Jon til at kigge på det. Mikael 
IV. Arbejdsdags udvalget holder møde tirsdag den 2. august og planlægger arbejdsdag  
V. Der er etableret strøm til dommertårnene via en batteriløsning og ekstra HIRI-wifi til 

stævner 
VI. Undersøge muligheden for at sætte sidevinduer i vores dommertårne ved dressurbanerne. 

Mikael 
  

E. Haludvalg 
I. Politikere er på besøg i denne tid. Flere møder efter sommerferien  

II. Der er lavet en flyver omkring HIRI og bæredygtighed, som politikere har fået tilsendt. 
Mikael 

III. Strategi for synlighed af projektet er i gang med øges fokus. Christian mfl. Mikael opsporer 
en status.  

 
F. Stævneudvalg 

I. Fælles stævneklargørings aften. Onsdag den 3. august. Se opslag på FB 
II. Propositioner til næste C stævne er på vej og tilmelding bliver dermed muligt. Følg med på 

DRF Go. C stævnet er lørdag den 13. august. 
 

G. Eventsudvalg 
I. Der opfordres til, at der arrangeres forskellige arrangementer. Spring, dressur, andet? 

II. HIRI skal være mere synlig ifht. stævner. Gode idéer kan gives til stævneudvalget 
 

H. Presse-udvalg 
I. Der kommer mere fokus på vores SoMe profil. Christian er ansvarlig - hans mail står på 

hjemmesiden, og der er planlagt besøg af journalist til at lave en HIRI-profil. Dette bliver 
efter sommerferien.  

 
 



6. Rapport fra kasserer 
A. Likviditetsregnskabet laves hvert kvartal. Næste gang pr. 30. juni.  
B. Der følges op på aftale med banken. De skal ligeledes have et perioderegnskab og 

likviditetsregnskab.  
C. Priserne på foder og strøelse overvåges fortsat.  
D. Det er besluttet, at vi lukker ned for salget af det smuld vi har på lager i dag, da det estimeres, at vi 

med vores nuværende lager beholdning kan komme igennem vinteren og godt igennem foråret 
2023. Dette er medvirkende til, at bokslejen ikke skal stige pga. strøelse lige her og nu. 

E. HIRI køber løbende ind særskilt og det sælges til den enhver tid indkøbte pris. I første omgang er 
der kun købt 20 kg. smuld poser fra Danish Agro ind til privat salg. Prisen er pt. 73 kr. pr. pose. 

F. Prisen på wrap er steget igen – nu med 50 kr. pr. wrapballe.  
G. Boks, parts og elevholds priser – der kan komme en prisstigning. Vi kigger på evt. stigninger til 

efteråret. 
 
7. Eventuelt 

A. Vi undersøger, hvilke hjertestartere, der ligger tæt på HIRI.  
 
8. Næste møde 

A. Næste bestyrelsesmøde er den 16. august kl. 19. Staldmøde kl. 18-19. 
 

 


