
Referat af bestyrelsesmøde den 10. januar 2012 

Deltagere: Lone, Lene, Hanne, Sofie, Flemming og Mathilde.  

Opfølgning 

 Partskampagne tiltrængt (Mathilde, Sofie, Lene og Hanne). 

 Frostsikring af teknikrummet (Martin, Niels og Flemming). 

 Vi fastholder halm som strøelse indtil videre, men afprøver hør som mulighed i Hannibals boks (Sofie, 

Flemming) 

 Vi har modtaget 10.000 kr. fra 1. maj fonden. Pengene er brugt til en slagleklipper. Fonden inviteres hurtigst 

muligt til indvielse. 

Stalden og dagligdagen 

 Husk HIRI’s foderregler som er: 

HIRI bestemmer hvad der skal fodres med, mængden tilpasses i samråd med ejer. Vi fodrer med horsemix, 

havre og wrap-hø. HIRI giver dyrlægeordineret medicin i forbindelse med fodring. Reglerne kan fraviges ved 

tilvænning af nye heste. Man må kun selv give hø, vitamintilskud samt godbidder – ikke halm.  

 Boksene er fine. 

 Vi køber ny presenning til containeren, det er vigtigt at den kommer på hver dag så der kan være så meget 

som overhovedet muligt. 

Rideskolen 

 Det går godt med rideskolen. Ventelisten er stadig lang. 

 Vi har øje på en ny pony. 

HIRI-hesteudvalg 

 Lone laver status over vacciner til HIRI-hestene. 

Juniorudvalg 

 Intet nyt. 

Marketing og sponsorudvalg 

 Intet nyt. 

Vedligeholdelsesudvalg 

 Arbejdsformiddag: Lørdag den 21. januar kl. 10-13. Der skal ryddes op i den gamle lade og i teknikrum m.m. 

 Vi er ved at opsætte brandalarmer, Gert er i gang. 

 Lysningen i port ved hallen skal laves (Kim og Bent) 

 Dørpumpen ved porten i laden (Flemming) 

 Fjernsyn i rytterstuen (Erik) 

  



Stævneudvalg 

 Stævneudvalget har ansøgt om dato til distriktsstævne i foråret. Dressur-stævne for pony og hest. 

 Vi regner med at deltage i SH-cup igen i år. 

 Springmateriel sponsoreret af Favrskov Tag og Byg. 

 Vi planlægger distriktsstævne i spring for hest til efteråret. 

 Bjælkehytte til udendørsarealet undersøges. 

 Nyt gardin til ridehallen undersøges. 

Festudvalget 

 Tak for en fantastisk julefrokost, det var et godt arrangement. 

Økonomi 

 Husk at spare på strømmen. Lyset brænder rigtig tit i rytterstuen sent om aftenen, sluk altid efter dig selv. 
 

 Betalingsservice 
o Opkrævninger fra HIRI skal tilmeldes PBS fordi: 

 Priser på indbetalingskort er steget 
 Det er tidskrævende for kasseren ved manuelle indbetalingskort 
Vi mangler stadig at få 2 pensionærer med og en del elever 
 

 Partsheste 
o Vi mister god indtjening, vi forsøger at finde flere parter! 
 

 Boksstatus 
o Vi har et par ledige bokse. 

  

 Opgørelser og indberetninger 
o Medlemsregistrering for 2011 til DIF er på vej, mangler blot indberetning. 

o Vandafledningsafgift for 2011 og a-conto 2012. Opgørelse og ansøgning om nedsættelse er indsendt 

29.12.11 

o Regnskab 2011 er under udarbejdelse. 

o Lokaletilskud 2011 er opgjort og sendes til revisor. 

o Aktivitets- og medlemstilskud 2011 er opgjort og sendes til revisor. 
 

Kurser 

 Vi forsøger at arrangere et longeringskursus. 

 Dressurkursus med Kenn Rehmeier 4-5. februar 2012, med tilmeldingsfrist 27. januar – læs mere på 

www.hiri.dk. Et 2 dages kursus med teori og undervisning. Lørdag starter med ½ times ene-undervisning 

med efterfølgende teori. Søndag er der igen ½ times ene-undervisning.  

 Der arrangeres programridningskursus i dressur m/ Ann til marts. Ann inviterer en A-dommer til bedømmelse 

(dato følger). 

 Vi forsøger at arrangere et kursus med en dyrlæge i hestens førstehjælp. Hvordan forholder vi os med hensyn 

til sår? Hvordan behandler vi bedst en forvridning eller andet? Dato følger (Lone). 

 Førstehjælpskursus. Dato følger (Lone). 



 Lær selv at massere din hest. Kursus i heste-massage til husbehov. Gitte Søby kommer en tirsdag aften i 

marts (dato følger) 

 Gratis foredrag i hestetandpleje (Camilla) 

 

Eventuelt 

o Vi kontakter Syddansk Erhvervsskole om muligheden for at blive praktiksted igen til foråret. 

o Vi holder generalforsamling på HIRI tirsdag den 28. februar kl. 20. 

Staldmøde mandag den 16. januar 2012 kl. 19.  

 

Referent 

Hanne 

 


