
Referat af bestyrelsesmøde den 19. januar 2015  
Deltagere: Lene, Sofie, Lise, Malene, Hanne og Ulla  
 

Opfølgning: 
 Info og regler for partsrytterne opdateres (Ditte og Ulla). 

 Dem fra hvert staldhold, som plejer at køre banen, indkaldes til en aften med erfaringsudveksling (John). 

 Elevhestenes sadler skal vurderes (Lone). 
 

Vedligehold: 

 Lys i ridehallen: Er ordnet. 
 Nye stalddøre: Er (næsten) færdige. 

 De 4 bokse (Flicka, Rossini og de to ponybokse på hver side) laves om til 3 store hestebokse i uge 4. 

 Der er indkøbt hydraulikolie til traktoren, baneplaneren er repareret, håndtag på trillebøren er lavet . 

 Projektet med reparation af facadepartiet ved rytterstuen på førstesal afventer foråret. 
 

Stalden og dagligdagen  
• Sofie Eggert stopper som staldpige pr. 1. februar, og samme dag starter Rikke Grøn Rasmussen i stillingen. 

Rikke oplæres af Fie i løbet af januar, og hun medbringer en pony. Hun har fast arbejdstid fra kl. 7.00 til 13.30 
og holder en halv times pause i løbet af dagen. Tag godt imod Rikke!  

• Vi overvejer en vikarordning for staldpigen ved sygdom og ferie mod betaling. Er der nogen, der har lyst? 
• Vi overvejer ligeledes at ansætte en eller flere til at fodre til aften og give nathø. Det vil naturligvis kræve en 

regulering af priserne generelt på HIRI.  

 Vedr. træpillesmuld: Vi kører med dobbelt træpillesmuld indtil 1. februar. 

 Man skal betale for træpillesmuld, før man tager en sæk. Man kan nu også betale via mobile pay på tlf. nr. 
2016 2260, eller overføre til HIRI’s bankkonto i Jyske Bank reg. nr. 7253 kto. 0001037413. 

 Der er indgået leveringsaftale for 2015 ift. træpillesmuld. 
 Vedr. halm: Staldpigen bestemmer, hvor meget halm den enkelte hest skal have, hvis den er på halm-holdet 

og får for meget halm. Det er spild af halm og arbejdskraft, når det roder rundt i bunden i boksen. 

 Vedr. privat hø: begræns eller tilpas mængden af hø, så din hest spiser op, og det ikke ødelægger bunden. 
Staldpigen skal ikke bruge ekstra tid på at fjerne strå fra bunden.   

 Vi har fået ny halmleverandør (Morten fra Pannerup): bedre pris, færre baller pr. gang og god kvalitet 
byghalm. 

 Vedr. wrap: Man skal bruge spandene, og de skal proppes. 

 Husk at slukke lyset i ridehallen! 

 Kattene må ikke være i rytterstuen – husk at tjekke om de er ude, når du har givet nathø. 

 Vand på folde – staldhold: Husk at give vand på foldene, når det ikke er frost. Baljen skal tømmes helt, 
spules grundigt og fyldes helt op igen. 

 Privat hø på folde: Giv ikke mere end din hest kan spise, så hesten før eller efter ikke æder hø, der roder 
rundt på jorden.  

 Staldholdsformændene skal selv holde sig opdateret med, hvem der er på holdet. Oversigten hænger tavlen 
ved indgangen til hallen og på www.hiri.dk.  

 Staldholdene skal tjekke opgavelisten + køreplan for håndtering af smuld i bokse. Hænger på tavlen ved 
indgangen til hallen. 

 
.  

Fold og baner 
• Der åbnes for at bruge elevhestenes græsfold som løbefold om eftermiddagen, når elevhestene er kommet 

ind. Brugen sker på eget ansvar og risiko, og hesten skal hele tiden være under observation. Der er ikke strøm 
i hegnet. Leddet skal sættes på efter brug. Man skal selv sørge for at lukke hesten ud og ind. 

• Hiri-hestene bliver på græsfolden indtil videre. 

http://www.hiri.dk/


 

Projekter 
• Efter generalforsamlingen tager den nye bestyrelse hul på et fold-projekt, så vores folde kan leve op til den 

nye hestelovgivning, der træder i kraft 01.01.2016. 
• Hal-udvalget har holdt et par møder og har lavet en foreløbig projektbeskrivelse i stikordsform (ønsker, 

formål osv). Projektet bliver præsenteret på generalforsamlingen den 26. februar. 
• Stalden skal måles op (evt. på en arbejdsdag) og tegnes ind i et computerprogram, ifm. at boksene skal 

bygges om for at kunne opfylde 2020 kravene. 
 

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 boghold.hiri2mail.dk. 
 

HIRI-heste  

  Der er p.t. ingen ledige parter på Hiri-hestene  
 

Juniorudvalg  
• Juniorudvalget lader op til en masse sjove aktiviteter i 2015  
• ”Stævnegruppe” med Anne fortsætter med hygge-møder, arrangementer og udflugter og er fortsat for alle 

interesserede 
 

Marketing og sponsorudvalg  
• Hvis du er ny, skal du kontakte hanne.hiri@live.dk for at få lavet et medlemskort.  
• Mønter i SuperBrugsen – husk at proppe en håndfuld røde mønter i HIRI-standen, når du køber ind i 

SuperBrugsen. 
 

Stævneudvalg 
• Stævnekalender for 2015 bliver udarbejdet inden længe. 
• Lene og Lone skal den 1.februar til SH Sup møde, samt til distriktsrådsmøde den 23. marts. 

 

Kurser og undervisning  

• Vi arbejder på at finde undervisningsmuligheder til alle de nye partsryttere. 
 

Økonomi 

• Regnskab m.m. er under udarbejdelse. 
 

Generalforsamling 
 På generalforsamlingen den 26. februar skal vi have fundet nogle nye og flere medlemmer til bestyrelsen! Vi  

skal gerne op på otte medlemmer, så opgaverne kan blive fordelt på flere hænder.  
Vi skal også have fundet en ny formand! Formandens vigtigste opgave er at være bindeled mellem stalden og 
bestyrelsen. Malene og de øvrige bestyrelsesmedlemmer fortsætter således med at varetage mange af de 
daglige driftsopgaver, så formandsposten ikke bliver ’et fuldtidsjob’. Bestyrelsen afholder møde ca. otte 
gange om året. 
Den nuværende bestyrelse mener, at alle bør tage en tørn med bestyrelsesarbejdet, mens de er på HIRI. 
Overvej derfor om det er nu, du skal give dit bidrag til bestyrelsesarbejdet! 

 

Eventuelt 
• Regler for spring: Hallen er reserveret til springrytterne søndag fra banen er kørt og indtil kl 14. Onsdag fra kl. 

16.30 er hallen reserveret til spring også selvom springundervisning undtagelsesvis skulle være aflyst. Hvis 
hallen er ledig på andre tidspunkter, er det ligeledes tilladt at sætte spring op. Skal selvfølgelig fjernes med 
det samme, hvis der kommer dressurryttere på banen. Og modsat, dvs. er der undtagelsesvis ingen 
springryttere søndag eller onsdag i hallen, må man selvfølgelig gerne ride dressur. 

 
 
Referent, Ulla 


