
Mødetid:  15. september 2020 kl. 17:45-19:00 
Mødedeltagere: John, Lene, Sofie, Malene, Michael, Lea 
Afbud:  Ingen 
Referent:  Lea 

 
 
 

1. Corona status 
 Forsamlingsforbud: Forsamlingsforbuddet er nu på 50 personer.  
 Info: Der er sat nye plakater op om Covid-19.  
 Update: Bestyrelsen følger situationen tæt og melder ud. 

 
2. Staldmøde 

 Tid: Tirsdag den 15. september kl. 19 i rytterstuen. 
 Dagsorden: Driftsopgaver, igangværende projekter, vinterfolde, øvrig info 

 
3. Projekter 

 Projekt tag i stald: Underloftet er taget ned, og tørre processen har været i gang hen over 
sommeren. Vi forventer, at håndværkerne starter op primo oktober – der vil i den forbindelse 
blive meldt ud. (Michael) 

 Projekt nye folde på nyindkøbt jord: Der er aftalt endelig overlevering med sælger af jorden og 
klargøring til skel, herunder sletning af gamle skridtsti og etablering af ny. (John/Lene) 

 Projekt udskiftning af loft i rytterstue: I forbindelse med energioptimeringen er loftet blevet 
udskiftet og elektrikeren er så småt ved at sætte lys op derinde. Der mangler endelig 
færdiggørelse af plader. (Michael) 

 Projekt grillhytte: Afventer vedligeholdelsesudvalg. (Michael) 

 Projekt bokse: 4 ponybokse nedlægges og erstattes af 2 store hestebokse. 2 af ponyboksene 
flyttes til smuldparkering. Fremover vil noget af smuldet have fast plads ved den blå container. 
Boksdele ankommer til HIRI uge 43 og tirsdag i uge 44, den 27. oktober, kommer montøren fra 
Fremtidens Staldinventar. John og Carsten hjælper montøren, således projektet forhåbentlig kan 
afsluttes samme dag og samtidig bliver gjort billigere. John og Carsten står ligeledes for klargøring 
af bagbeklædning til de 2 ponybokse på smuldparkering. (Lene) 

 Projekt opsadlingspladser: Etableres i forbindelse med rokering af bokse. (Lene) 

 Lys på dressurbaner: Nyt lys på begge udendørs baner inden for de næste par måneder. (Michael) 
 

4. Opfølgning 
Besluttede tiltag, som er udsat, da vi må prioritere ressourcer (hænder og økonomi): 
● Vejen: Der skal fyldes skærver i kanten af HIRI vejen ude i siden i forbindelse med, at der laves en 

sti igennem skoven. (Michael)  
● Vejen foran stalden ned til trailerparkering: Vi arbejder på at lægge samme belægning foran 

stalden som vi har ved indkørslen. (Michael) 
Igangværende tiltag, som afventer afklaring og opfølgning: 
● Projekt skovråd: Der er kontakt til kommunens naturvejleder, Vibe Søndergaard, som har lovet 

at vende tilbage. Sandor Hestbæk Markus, skovfoged og projektleder i skovrådet, har ligeledes lovet at 
indkalde os til næste møde. Vi vil gerne, at de husker ridestier i Himmerigskoven og en plan over, 
hvordan stierne til skoven skal forløbe. HIRI er på banen. (John) 

● Dybdalen og mountainbikes: Afventer Himmerigsstierne (John/Sofie) 
● Katteprojekt: Der vil blive sprøjtet med Hjortetakolie igen, da det har en positiv effekt mod 

kattelort. (Lene) 
● Fritids- og idrætsstrategi: Vi afventer tilbagemelding fra kommunen. (Lene) 



 
5. Bestyrelsen 

● Bestyrelsen: Susan har valgt at trække sig. Lea har meldt sig på banen igen.  
● Konstituering af bestyrelse: Lea har tilbudt at være sekretær. 
● Opgaver: Der skal ses på opgavefordeling i bestyrelsen og stalden. 

 
6. Ansatte 

● Personalekontakt: Sofie har kontakten til Nadia. 
 

7. Stalden og dagligdagen 
● Generelt: Ryd op efter dig selv alle steder. Optag ikke mere plads end andre i madkassen (max 1 

søjle), høladen (max 1 palle pr 2 heste og ikke ud over kanterne – BYG ikke ud på kørestykket i 
høladen) og sadelrummet (max 60x60 cm) osv. Vi skal alle kunne være her. Så tag ikke mere plads 
end at de andre bokse også skal kunne gøre det samme som dig.   

● Sikkerhed: Vi henstiller til at man undgår, at tage 2 heste ad gangen, når vi lukker ud og ind, 
da de kan reagere pludseligt og vi og hesten kan komme til skade. Husk at lukke leddene på. 

● Sikkerhed ved folde: Der vurderes på en løsning ved indgang til folde og mudder sæsonen. 
Særligt til møgcontainer siden. Der må ikke bygges fold ud på det drænede plateau. 

● Ekstraydelser: Ekstraydelser betales forud og indbetales på mobile pay nr. 108537. De 
koster 150 kr. pr. stk. pr. måned. 

 
8. Fold og baner: 

● Kørsel af bund i hallen: Banen skal køres skiftevis omgange. Der undersøges, om banen skal luftes 
og hvem der kan stå for det. (Malene/Laila) 

● Klargøring/overgang til vinterfoldplan: det forventes at man hjælper til klargøring af folde, hvis 
man skal have tildelt en fold. (Sofie) 

 
9. Kursus, arrangement og undervisning 

● Undervisning: Vi får positiv fed back på den samlede facebookgruppe til undervisning. Formålet 
er at få et samlet overblik over, hvornår der undervises de enkelte dage. Samtidig giver det alle 
medlemmer et overblik over, hvem og hvornår der underviser(s) på HIRI. 

● Hvem må undervise?: Kun undervisere, som er godkendt af bestyrelsen må undervise på HIRI på 
de aftalte dage. Man må gerne hjælpe hinanden i stalden.  

 
10. Økonomiudvalg 

 Energioptimering: Den lovede energibesparelse og dermed færre udgifter til el er endnu 
ikke nået. Der mangler færdiggørelse af projekt lys i stald og rytterstue. 

● Ekstraydelser: Ekstraydelser betales forud og indbetales på mobile pay nr. 108537. De 
koster 150 kr. pr. stk. pr. måned. 

● Betalingsfrist: Alle ydelser på HIRI skal betales forud og har betalingsfrist den første hverdag i 
måneden. 

● Gebyr: Hvis betalingsfrist ikke overholdes tillægges et gebyr på 100,00 kr., som pålægges 
næste måneds staldleje. Faste betalinger (elevkontingent, boksleje) skal tilmeldes 
betalingsservice PBS (Nets) ellers opkræves et betalingsgebyr på 50,00 kr. 

● Ansøgninger til budget 2021-24: Der er indsendt 3 ansøgninger. Hal nr. 2, tagprojektet og 
25 års reglen. Ingen af ansøgningerne er kommet med i det videre forløb, der er derfor 
indsendt høringssvar.  

 
11. Rideskole, parts og elevheste 

● Foderplan: Partshestene følges løbende både ifht. foder og strå. Der afprøves hønet ved udvalgte 



heste. 
● Dækkener: Der vurderes løbende om elevhestene har brug for dækkener. Tak til alle dem, der har 

doneret et dækken. 
● Parter: Maria og Lea er trådt ind i partsudvalget og arbejder på at få alle parter fyldt ud til 

oktober. Tizna er stadig i indkøring til rideskole og endnu ikke klar til parter. 
● Ridedage: Anne og Maja afholdte ridedage for elevholdene den 6. + 7. juli, som erstatning for 

den manglende undervisning i april. Tak til Anne og Maja, opstaldere og forældre der hjalp til. 
 

12. Haludvalg 
● Status: Vores ansøgning til hal nr. 2 er ikke med i budgetforslaget for 2021-24. Der er indsendt 

høringssvar. (Lene) 
 

13. Vedligeholdelsesudvalg 

 Se projekter og opfølgning 
 

14. Stævneudvalg 
● Stævnekalender 2020: Stævneudvalget takker for den store hjælp, der har været til både 

sommer- og klubstævnet. Næste stævne er staldmesterskaberne i spring og dressur den 3. og 4. 
oktober. 

● Djurslands Bank: Djurslands Bank sponserede igen i år til vores vellykkede klubstævne. Vi takker 
mange gange. 

● DRF12 møder: DRF12 afholder distriktsrådsmøde mandag den 21. september. Lene deltager. 
 

15. Juniorudvalg 
● Ikke noget pt. Juniorrepræsentanter er velkomne i starten af bestyrelsesmøderne. I kommer bare. 

 
16. Marketing- og sponsorudvalg 

● Vi ønsker flere HIRIér, som har lyst til at søge fundraising, puljer eller andre sponsorater. Sig til 
hvis du har mulighed for at hjælpe. 

 
17. HIRI’s Skovrådsudvalg: 

● Se opfølgning 
 

18. Cafe HIRI: 
● Se projekter 

 
19. Eventuelt 

● Pudsning af udstyr på borde i rytterstuen skal undgås. Hvis man alligevel benytter bordene, skal 
bordene afdækkes og herefter renses grundigt med varmt vand og sæbe. 

● Næste bestyrelsesmøde: Vi tager løbende møder hen over hele året. Næste møde planlægges 
snarest. 



Opgaver i bestyrelsen på HIRI 
 

Sofie – formand 
 De 4 rideklubber 
 Ansættelsesprocesser 
 APV staldmedarbejdere 
 Boksansvarlig 
 Foldansvarlig 
 Planlægning folddage 
 Kontaktperson ansatte 
 Kontaktperson vedr. elevhold 
 Planlægning opgaver ansatte 
 Vagtplan ved sygdom 
 Økonomiudvalg 
 Formand staldhold C 

 

Lene – kasserer 
 Bogholderi og årsregnskab 

 Børneattest ansatte 
 Café HIRI 
 DRF12 
 Gennemsyn bokse 
 Haludvalg – halprojekt 
 Jordkøb 
 Lovgivning og kontrakter 
 Planlægning arbejdsdage 
 Projekt energioptimering – an- 

søgning 

 Sodavandsautomat 
 Staldhold og kalender 
 Statistik- og medlemsindberet- 

ning 

 Tilskudsansøgninger vedr. lo- 
kale, aktivitet, spv. Afgift 

 Økonomiudvalg 

 

John – best. medlem 
 Haludvalg – halprojekt 
 Projekt Skovråd 
 Sponsorudvalg 

 
 
 
 

 
 

Michael – næstformand 
 Café HIRI 
 Haludvalg – halprojekt 
 Jordkøb 
 Planlægning arbejdsdage 

 Projekt energioptimering udfø- 
relse 

 Vedligehold 
 Økonomiudvalg 

 

Malene – best. medlem 

 Foder ansvarlig 
 Smuld ansvarlig 
 Hal koordinator 
 Hø-lade koordinator 
 Lovgivning 
 Økonomiudvalg 

 

Lea – sekretær 

 Køb/salg elevheste 
 Partsansvarlig 
 Planlægning arbejdsdage 
 Planlægning folddage 
 Rideskolehesteansvarlig 
 Stævneudvalg 
 Hjemmeside 
 Formand staldhold E 



Øvrige opgaver 
 

Anne 

Kontaktperson vedr. elevhold 

 
Anne-Mette 

Formand staldhold D 

Annette 

Indkøb rengøringsartikler mv. 

 
Caroline M. 

Partstante 
 

Carsten 

Slå græs / springbane  

 
Casper 

1. hjælp traktor  

Traktorundervisning 

 
Christian  

Dressurkurser 

 
Claus (Anemone)  

Stævneudvalg  

 
Claus (Viktor) 

Bokslåger – justering osv. 
 

Gitte B. 

Ormekur katte  

Kattefoder 

 

Gitte K. 

Formand staldhold B 

 
Hanne (Storm) 

Medlemskort 

 
 ? 

Diesel 

 
 Jacob 

Rep. af fejekoste 

 
Jan 

Forsikringer og brandeftersyn  

Tromle springbane  

Traktorundervisning 

 

 

Josefine M. 

Partstante 

 
KG 

Køleskab 

 
Laila 

Bund i baner 

Vandingsanlæg 

 
Lone 

Hø spande mv. 

 

Maja 

Kontaktperson vedr. elevhold 

 
Maja (Zomaar) 

Karabinhager 

Partstante 

 
Maria 

Køb/salg elevheste 

Partsudvalg 

Arrangementer – Fx Rømø, nisseleg 

Julefrokost 

 
Maria-Louise  

Rytterstue 

 
Mathilde A. 

Partstante 

Slå græs 

 

Mille  

Slå græs 

 
Ninna 

Café HIRI udvalg 

 
Randi 

Formand staldhold A  

Stævneudvalg 

Lønkørsel  

Smed rideskoleheste  

Ormekur 

 
Rikke (Anemone) 

Stævneudvalg 

 


