
Referat af bestyrelsesmøde den 28. september 2011 

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

Opfølgning 

 Marketingudvalget vil gerne lave noget materiale så vi kan få solgt flere af vores partsheste. Partsudvalget må 

gerne kontakte Hanne fra marketingudvalget med status og vi planlægger det videre forløb. Sofie tager 

billeder af elevhestene. 

 Der arbejdes på at få arrangeret en staldhold hygge- og opsamlingsaften. Det vil sige, at et par stykker fra 

hvert staldhold indkaldes til en lille opsummering af hvordan vi bærer os ad og gør tingene. 

 Vi har sendt ønskeliste til 1 MAJ FONDEN i FAVRSKOV KOMMUNE og afventer deres afgørelse. 

Stalden og dagligdagen 

 Vi arbejder stadig på at løse problemet med vores foder.  

 Boksene er fine. 

 Der er ansat ny staldpige fra 3. oktober. Nadja Horskjær Pedersen har tidligere arbejdet på Århus 

Hesteplejehjem og Århus Galopbane. Nadja er 19 år og kommer fra Århus området. Nadja flytter ind i 

lejligheden på Hinnerup Ridecenter søndag den 2. oktober. 

 Vi får en praktikant i uge 42, 43, 44 og 45, som er ved at uddanne sig til dyrepasser. 

 Mathilde og Sofie laver vinter-foldplan. Planen sættes op på opslagstavlen i rytterstuen.  

 Opdeling af vinterfolde: Mandag den 3. oktober kl. 17. Flemming sørger for materialer. Vi holder staldmøde 

efter reparation af hegn.  

Rideskolen 

 Det går godt med rideskolen. 

 Vi har købt en ny rideskole-hest, han hedder Anton - og vi er kommet af med Otopia og Anuska. 

 Alle elevhold er flyttet fra 15.15 til 18.15. Forældre og elever er informeret. 

 HIRI-heste udvalg 

 Sofie tager billeder af elevhestene til kampagne. Hanne tager kontakt til KG og Natalia for status på 

partsheste og ryttere. I samarbejde laver vi en kampagne, som vi forventer at have klar om kort tid. 

Juniorudvalg 

 Der er ridelejr den 1. og 2. oktober. Der er 15 børn meldt til, som skal hygge, ride, pudse seletøj og meget 

mere….  

 Der arrangeres hyggeaften for alle i stalden. Eventuelle ønsker kan gives til Nanna eller Sofie. 

Marketing og sponsorudvalg 

 Vi tager fat med arbejdet om vores bandereklamer. Der er sat mærkat på de skiltepladser der er til 

salg i ridehallen. Hvis du kender en der er interesseret i at støtte Hinnerup Ridecenter ved køb af en 

reklame må du meget gerne tage fat i Hanne fra sponsorudvalget hanne_hiri@live.dk. 

 

mailto:hanne_hiri@live.dk


Stævneudvalg 

 Vi har afholdt et af vores bedste stævner indtil dato, distriktsstævnet den 17. og 18. september – 

en stor TAK til alle der hjalp – vi kunne ikke have klaret det uden alles hjælp. Stævnet gav overskud 

og vi fik en rigtig god evaluering af distriktet. 

 Vores tekniske delegerede gav en fin vurdering. Vores cafeteria fik 4=flot på grund af et varieret og 

sundt sortiment. Vores dommerfaciliteter fik 4=flot på grund af godt personale. Vores stævne-

sekretariat fik 3=godt og 4=flot på grund af presseomtale i avisen, fine præmier og et 

velfungerende sekretariat med afrapportering på DRF-live. Vores bane fik 2=mindre godt og 3=god 

på grund af det våde vejr. Andre kommentarer var god indretning af stævnepladsen, gode 

faciliteter, godt sted, godt stævne trods vejret. 

 Lone og Dorte har valgt at takke af i stævneudvalget. Mathilde Fryba og Marianne Røddik træder 

ind i stævneudvalget i stedet for. Ny formand er Lise. Tak til Lone og Dorte for et kæmpe stykke 

arbejde. 

 Der er planlagt staldmesterskab den 29. og 30. oktober. 

Vedligeholdelsesudvalg 

 Der skal laves frostsikring af vandrør i laden inden vinter. 

Økonomi 

 Opkrævning af HIRI t-shirts sker til november. 

Kursus 

 Der er holdt kursus med Sanne Glargård, det var et rigtig godt kursus. 

 Vi arbejder på at planlægge et dressur-kursus m/ Ann til efteråret. 

 Vi arrangerer klubaftener med førstehjælpskurser i vinter. 

Eventuelt 

 Lone har været til distriktsbestyrelsesmøde, et punkt på dagsordenen var certificering af 

rideklubber. 

 Undervisning for partsryttere: alle partsryttere skal have undervisning én gang om ugen, rytteren 

bestemmer selv om man ønsker undervisning i dressur, eller om man vil dele undervisningen 

mellem dressur og spring. 

 Vi skal finde plads til vores dressurhegn og havemøbler i hø-laden. 

 Dansk Rideforbund har gjort opmærksom på at der ikke må ryges i ridehallen, derfor er der 

fremover ingen rygning indenfor eller i hallen. 

Næste bestyrelsesmøde 

 1. november kl. 19 på HIRI.  

Referent 

Hanne 


