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Mødetid: 19. marts 2019 kl. 18:30 

Mødedeltagere: Lea, Lene, Michael, Jan, Sofie, Susan 

Afbud: Emma, Rikke, Malene 

Referent: Susan 
 

 

1. Opfølgning 
● Vejen: Der skal fyldes skærver i kanten af HIRI vejen ude i siden. (Michael)  
● Traktor: Til brug for vintervedligehold og opdatering af nuværende traktor, leder vi efter en ny traktor. Det er dyrt, 

derfor skal det undersøges, om der er puljer, der kan søges til formålet. (Michael og Christina). 
● Test af DanLøn: DanLøn aftaler via Nets og Djurslands Bank er på plads. Prøvekørsel i DanLøn er lige på 

trapperne. (Randi) 
● Energioptimerings projekt: Projektet er i planlægningsfasen. HIRI bliver kontaktet, når de enkelte ting kan gå i 

gang. (Michael)  
● Projekt skovråd: Ridestier bliver anlagt senere i forløbet. HIRI er på bane. Intet nyt pt. (Malene, Lone og Lene) 
● Dybdalen og mountainbikes: Afventer Himmerigsstierne. (Malene, Lone og Lene)  
● Datapolitik: Der arbejdes på højtryk på en elektronisk løsning. HIRI´s data skal kortlægges ned i mindste detalje og 

Dansk Rideforbunds info og guides vedrørende emnet er ligeledes vurderet. Jan indkalder Susan, Sofie og Lene til 
et møde, så vi kan få flere detaljer på plads. (Jan) 

● Hjemmeside: Vi er færdige med at opdatere layoutet og finpudset over det hele. (Lea) 
● Slagleklipper: Skal ind i tørvejr. (Casper) 
● Vandspiltov og vandslange: Der arbejdes på en løsning. (Michael) 
● Vandspiltov og vandtemperatur: Der laves enten på et blandingsbatteri eller andet så der er konstant temperatur, 

med det mål at vi undgår vandspild. 
  

2. Bestyrelsen 
● Køb af jord: På generalforsamlingen 26. februar 2018 blev det besluttet, at bestyrelsen kunne gå videre med køb af 

jord op mod de eksisterende folde.  
Bestyrelsen har besluttet, at man nu vil gå videre i denne proces, således HIRI klargøres til den videreudvikling vi 
alle har ventet på. Der arbejdes på finansiering heraf. Djurslands Bank bakker op om projektet og vil gerne hjælpe. 
Når en model er klarlagt vil der blive afholdt et staldmøde – eventuel i forbindelse med arbejdsdagen den 7. april.  

● Strategi: Bestyrelsesarbejdet, bestyrelsesmøderne og arbejdet i diverse udvalg bærer præg af, at der arbejdes mod 
fælles mål. Et HIRI, hvor der er plads til bredden og undervisning på alle niveauer. Det er helt klart for alle, at 
manglende halkapacitet, står i vejen for denne udvikling, både i hverdagen men også i fremtiden. 

● Drift af HIRI: Vi har tidligere talt om at løfte i flok og uddelegere opgaver/tjanser pr. boks – tages fat på igen, da vi 
har brug for flere hænder, for at holde HIRI pæn og flot til hverdag og fest. 

 
3. Ansatte 

● Det fungerer rigtig godt i stalden. Tak til Zigmars. 
 

4. Stalden og dagligdagen 
● Banen i hallen: Der følges op på, hvor ofte banen i hallen køres i hverdagen. (Sofie og Rikke) 
● Staldholdsopgaver: Sørg for at komme godt rundt i krogene, når der fejes. Ryd op ved samme lejlighed, så vi ikke 

skal bruge arbejdsdage på den slags. Spørg hvis man er usikker på, hvor de forskellige ting skal hen. Det gælder 
både i rytterstue, stald, foderafdeling, parkeringsarealer og hal. 
Man må gerne bede hinanden om at rydde op efter sig selv, sige at staldgangen skal fejes bedre i stedet for blot at  
slæbe kosten hen over gulvet, muge bedre ud i en boks, rydde op på staldgangen inden du går i hallen med din  
hest osv. Bliv bedre til at modtage en besked, så det ikke går ud over budbringeren. Opgaverne og reglerne er en  
del af prisen for at stå på HIRI. 

 
5. Kursus, arrangement og undervisning 

● Bedre stævner for rytter og hest 31-3 i rytterstuen. 
● Rømø islændertur: Vi gentager successen d 14-4. Check Facebook for opslaget og tilmelding (Maria) 
● Karina Iversen kommer torsdag d 18-4. Tilbyder dressurundervisning. 
● Ridelejr: Vi overvejer ridelejr i pinsen (Rikke, Emma) 

 
6. Økonomiudvalg 

● Husk at betale: Smuld, sodavand mv. skal betales inden du tager varen. 
● Likviditetsbudget: Likviditetsbudget/-regnskab gennemgås løbende af økonomiudvalg. (Lea, Malene og Lene) 
● HIRI´s økonomi: HIRI´s økonomi er sund og stabil. 
● Køb af jord: På generalforsamlingen 26. februar 2018 blev det besluttet, at bestyrelsen kunne gå videre med køb af 

jord op mod de eksisterende folde.  
Bestyrelsen har besluttet, at man nu vil gå videre i denne proces, således HIRI klargøres til den videreudvikling vi 
alle har ventet på. Der arbejdes på finansiering heraf. Djurslands Bank bakker op om projektet og vil gerne hjælpe.  
Når en model er klarlagt vil der blive afholdt et staldmøde – eventuel i forbindelse med arbejdsdagen den 7. april.  
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7. Rideskole, parts og elevheste 

● Foderplan elevheste: Der følges op på foderplaner på elevhestene og justering foretages løbende. (Susan) 
● Status elevheste: Flicka har desværre stået længerevarende skadet og er pt i et genoptræningsforløb rådført af 

dyrlægen 
● Plan for undervisning: Vi optimerer på vores plan for undervisning. Planen kan følges af både undervisere og 

vikarer. Ideen er at eleverne skal undervises på hvert sit niveau i både skridt, trav og galop. Der sammensættes en 
gruppe af nuværende undervisere, vikarer mfl. (Susan) 

 
8. Haludvalg 

● Ansøgning: Der arbejdes på en ansøgning igen igen til Favrskov Kommunes budgetproces. Deadline medio april. 
● Infomøde: Haludvalget deltager i et infomøde arrangeret af Favrskov Kommune vedrørende budgetprocessen.  
● Køb af jord: På generalforsamlingen 26. februar 2018 blev det besluttet, at bestyrelsen kunne gå videre med køb af 

jord op mod de eksisterende folde.  
Bestyrelsen har besluttet, at man nu vil gå videre i denne proces, således HIRI klargøres til den videreudvikling vi 
alle har ventet på. Der arbejdes på finansiering heraf. Djurslands Bank bakker op om projektet og vil gerne hjælpe. 
Når en model er klarlagt vil der blive afholdt et staldmøde – eventuel i forbindelse med arbejdsdagen den 7. april.  

• Favrskov Erhvervsråd: HIRI vil gerne være medlem af Favrskov Erhvervsråd for sparring ifbm. halprojektet, men 
kontingentet til FE er ret dyrt. Muligheder undersøges. 

 
9. Vedligeholdelsesudvalg 

● Vej ved parkering og før trailer: Der skal fyldes huller på arbejdsdagen. (Michael) 
● Vindue: Vindue i dommertårn færdiggøres i uge 14/15. (Michael) 
● Plateau: Vi undersøger at lægge ”sand” på ved indgangen til vinterfoldene – ligesom plateauet ved rideskolefolden. 

Bliver et sommerprojekt pga. det våde mudder (Malene) 
● Dør ved teknikrum i hal: Dør skal stå helt åben, når du er i teknikrummet i hallen og lukkes først, når du 

forlader det. Hestene i hallen bliver bange, når døren pludselig går op indefra. Døren mellem de 2 afdelinger i 
teknikrummet skal holdes lukket, pga. varmen ved vandrørene. 

● Ekstra jord: Jordbunke ved grantræerne skal bruges til ridestien nede ved vejen.  
● Færdiggørelse af det lille sadelrum: Loftsplader i det lille sadelrum planlægges ind i foråret. 
● Loftsvinduer: Loftsvinduer i stalden skal justeres – planlægges ind i foråret.  
● Kloakrør: Kloakrør toiletter skal justeres – de stopper fortsat ved arrangementer. 
● Renovering 2019: Facaderenovering stald – fase 1 planlægges ind.  
● Arbejdsdag 7. april kl. 10-16: Arbejdsgruppe ser på opgaver til dagen (Lene, Michael, Susan) 

 
10. Stævneudvalg 

Stævneudvalget har reserveret følgende dage til stævner i 2019 

● 20.-21. april 2019:  Forårsstævne spring/dressur 

● 8. juni 2019:       Internt sommerstævne 

● 22.-23. juni 2019:  Staldmesterskab i spring/dressur 

● 14.–15. september 2019:  D-stævne dressur 

● 23. november 2019: Internt julestævne 

 
11. Juniorudvalg 

● Ikke noget pt. Juniorrepræsentanter er velkomne i starten af bestyrelsesmøderne. I kommer bare. 
 
12. Marketing- og sponsorudvalg 

● Christina og Hanne følger op på området. Bestyrelsen afventer en status. Kan den være klar til næste 
bestyrelsesmøde? (Hanne og Christina) 

 
13. HIRI´s Skovrådsudvalg 

● Vi følger op. (Malene, Lone og Lene)  
 
14. Jubilæumsudvalg: 

• Hinnerup Rideklub har 25 års jubilæum og Hinnerup Ridecenter har 20 års jubilæum her i 2019.  
• Jubilæumsdag/ –aften er fastlagt til lørdag den 24. august 2019.  

• kontakt Hanne (Storm), hvis du har idéer eller har lyst til at være med i jubilæumsudvalget. 
 
15. Eventuelt 

● Foldplan: Dato for foldplan omkring maj (Malene, Susan)  
● Arbejdsdage: Der planlægges med arbejdsdag søndag den 7. april kl. 10-16. Der planlægges med arbejdsdag 

søndag den 8. september kl. 10-16.    
● Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 7. maj 2019 kl. 18.30. 

 
 


