
Mødereferat

Mødetid: Tirsdag den 24. januar 2023
Mødedeltagere: Lene, Mikael, Anne, Gitte, Jacob, John
Afbud:
Referent: Gitte

1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
A. Bestyrelsesreferat fra 24. november 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. Godt nytår. Tak for indsatsen over julen, så alle heste er passet. Vi ser frem mod et 2023, med gejst

og glæder over de spændende opgaver og projekter vi sammen skal lave.

3. Opfølgning
A. Bevilling af penge til projekter. Overfladevand - vi har fået godkendt 100.000 kr. til et projekt, til

opsamling af overfladevand fra NRGI. Bevillingen er gyldig i 3 år fra 29. juni 2022. Mikael
B. Der bestilles sand til springbanen til foråret, og der skal bruges hænder til at fordele sandet. xxxx
C. Hanebåndene i hallen er meget slidte og skal kigges på. Projektet er udsat til foråret. Der indhentes

yderligere tilbud på renoveringen. John. Der skal søges penge forår. xxxx
D. Der skal sættes sidevinduer i vores dommertårne ved dressur banerne. Opgave til vedligeholdelses

udvalget.
E. Sofie tager ansvaret for at få lavet spring gruppen på FB til en HIRI gruppe.
F. Der arbejdes igen (fortsat) med flytning af solariet til over opsadlings pladserne. John
G. Fodervogn. Der er kommet en kasse på. Vognen skal sikkerheds optimeres. Opgave til vedligeholds

udvalget.
H. HIRI’s regler - Reglerne, herunder sikkerhed, skal opdateres/vurderes. Alle
I. HIRI’s ABC - En uddybning af regler og beslutninger - vurderes løbende og offentliggøres på staldens

facebook, når vi er klar.
J. Årshjul og oversigter skal laves, så alle er klar over, hvad, hvornår og hvor. Alle
K. Palle arrangement i gl. lade til sortering af pæle. Opgave til arbejdsdagen.
L. De 3 små ponybokse skal slås sammen til 2 lidt større bokse - til foråret. Opgave til

vedligeholdelsesudvalg eller arbejdsdagen.

4. Bestyrelsen og ansatte
a. Generalforsamling 23. februar 2023. generalforsamling er indkaldt, men der bliver også lavet en

orientering på hjemmesiden.
b. Oplysninger om rideklubberne til Kultur og Fritid - er udfærdiget og bliver sendt afsted.
c. CHF registrering. Ligger pt. i manuel udgave på kontoret. Alle heste skal registreres elektronisk inden

31. marts 2023. Gitte.
d. Forslag fra staldholdsformænd, at bøden ved udeblivelse ændres til 1.000 kr. pr. dag - i stedet for

500 kr. Bestyrelsen har vedtaget, at afgiften ved udeblivelse stiger til 750 kr. pr. dag. Beløbet ændres
på hjemmesiden, men ikke i de allerede underskrevne kontrakter. Det er vigtig, at man ikke bruger
bøden som en mulighed til at betale sig fra staldvagten. Hvis man akut ikke kan komme, må man
tage fx begge nathø og nogle opgaver og så sælge dem, så man hjælper staldholdet. Det går jo ikke,
hvis flere bliver væk.



e. Vi mister mange hænder i disse år, i takt med at pigerne bliver 15 år. Det er en opfordring fra
bestyrelse og staldholdsformænd til forældrene, at de fortsat deltager på staldhold ifht. praktiske
opgaver.

5. Rapport fra udvalgene
Staldudvalg:

a. Intet nyt

Foldudvalg v/Mikael
A. Intet nyt

Rideskole- og partsudvalg v/Anne og Gitte
A. Vi er fortsat igang med partsprøvninger
B. Møde med tanterne den 14. januar.
C. Der afholdes en parts-dag med tanter og parter, hvor der bla. sættes fokus på mugning af

bokse og pleje af hesten.
D. Servicepakken: dyrlæge, tænder og vaccine den 31. januar
E. Tizna - afventer salg.
F. Nye undervisere - Ester og Josephine er startet op.
G. Bestyrelsen opfordrer til, at også parterne køber ekstra smuld til deres parts heste, ligesom

den øvrige stald.

Vedligeholdelsesudvalg:
a. Der kommer en ny terrassedør - vi venter på, at den kommer.
b. Forslag om at lave en “vandrørets dag”, hvor der er flere, der kan lære at bruge vores

gevindskærer. Jakob og John
c. Vejen op til Hiri er belagt med dybe huller. John taler med Laus omkring hullerne i vejen, og

Mads undersøger alternative muligheder.
d. Stiernes sand skyller væk, og giver dybe rande. Vi kan ikke gøre noget lige nu. Men vi skal

langtidssikre. Evt. blot ved græsstier.
e. ARBEJDSDAGE: lørdag den 29. april og lørdag den 12. august.

Haludvalg
● Status på udvalgsmøde med kommunen. Udvalgsmødet med kommunen er gennemført.

Der er kommet en skrivelser fra kommunen, at de nu er i gang med at kortlægge hvilke
ridefaciliteter, der er i Favrskov Kommune. Anne, Lene, Mikael og John.

Stævneudvalg
● Der er afsat datoer til 2 stk. C-stævner: Den 13.+14. maj og 26.+27. august. Klubmesterskab

for 2022 er den 16. april og klubmesterskab for 2023 er den 17. september. Der ansøges om
D-klasser i samme weekender som c-stævner.

● Ingen har meldt sig til at afholde springstævner. Bestyrelsen opfordrer til, at der også
afholdes springstævner, og at der er medlemmer, der melder sig til at arrangere.

● Stævneudvalget ønsker hjælp til sponsorsøgning. Se særskilt opslag på staldens FB gruppe.

6. Rapport fra kasserer:
Opgaver ifbm. årsskifte:
A. HIRI’s interne revisorer er adviseret, AK og Mai, at revision vil foregå ultimo januar/primo februar.



B. Børneattester - Jfr. Folkeoplysningsloven skal der indhentes børneattester på ansatte og undervisere
osv. i folkeoplysende foreninger, der får tilskud fra kommunen. Det er foretaget for HIRI for
undervisere og stald medarbejdere i december.

C. Erklæring vedr. børneattester - Afgivelse af erklæring/indberetning til Favrskov Kommune om, at
HIRI indhenter børneattester er foretaget i januar.

D. Medlemsstatistik for 2022 til DIF/DRF er opgjort og indberettet i starten af januar.
E. Indberettet vandforbrug til Favrskov Forsyning i starten af januar.
F. Opgørelse og ansøgning om nedsættelse af vandafledningsafgift for 2022 og a conto 2023 er lavet

og indsendt til Favrskov Forsyning.
G. Regnskab 2022 og budget 2023+2024 laves i løbet af januar.
H. Lokaletilskud 2022 og Aktivitets- og medlemstilskud 2022 opgøres i januar.
I. Vores interne revisorer gennemgår og godkender både regnskab 2022 og tilskudsansøgninger vedr.

lokale- og medlemstilskud i løbet af januar/februar, således regnskabet er klar til
Generalforsamlingen, torsdag den 23. februar 2023.

J. Tilskudsansøgningerne indsendes herefter til Favrskov Kommune med deadline 1. marts 2023.
K. Budget: Der arbejdes løbende på et flerårigt budget i bestyrelsen og løbende opf. hvert kvartal.

Overordnet budget 2023 godkendes på Generalforsamlingen.
Daglig drift:
A. Likviditetsbudget udfærdiges
B. Opkrævning for februar klargøres
C. Priser på træpiller og smuld følges non stop
D. Bogføring, afstm., rykkere osv.
E. Fokus på økonomi hele tiden.

7. Eventuelt
A. ARBEJDSDAGE: lørdag den 29. april og lørdag den 12. august.

8. Næste møde
A. Ekstra bestyrelsesmøde vedrørende generalforsamlingen den 8. februar kl. 17.30-
B. Generalforsamlingen 23. februar 2023 kl. 18.00.


