Referat af bestyrelsesmøde den 18. februar 2013 kl. 19.00
Deltagere: Lene, Hanne, Sofie, Christina, Malene og Megan.
Opfølgning
• Førstehjælpskursus i rideulykker og hesteulykker (Sofie)
• Udelukkelse fra konsum (Hanne)
Stalden og dagligdagen
• Nat-hø må gives fra kl. 20.00 (det optimale er selvfølgelig stadig, at det gives så sent som muligt).
• Staldpigen har afleveret første udkast til en ny APV.
• Vi er i gang med at indhente tilbud på spåner og træpiller, så det på sigt bliver valgfrit for alle pensionærer,
hvilket underlag der ønskes til ens hest/pony.
• Vi har solgt vores truck, da den var for dyr at gøre lovlig.
• Ny rutine i stalden (både for staldpiger og staldhold):
1. Det er besluttet, at der fremover gives hø som det første hver morgen (det er videnskabeligt bevist, at det
er bedre for hestenes fordøjelse, at de får stråfoder før kraftfoder – derfor denne ændring).
2. Herefter fodres med fodervogn, lukkes ud og køres bane.
Rideskolen
• Vi udvider rideskolen med en ekstra dag, så vi pr. 1. marts har rideskoleundervisning både fredag og lørdag.
Dvs. der er rideskole fredag fra kl. 15.00 – 18.00 og lørdag fra kl. 10.00. Info følger senere, hvor mange hold og
dermed sluttidspunkt for lørdag, men sluttidspunkt bliver senest kl. 13.00.
• Vi har ansat 2 nye rideskoleundervisere på Hinnerup Ridecenter, Sofie Eggert og Camilla Nielsen. Hvis du
kender nogen, der har lyst til at gå til ridning, kan de kontaktes på www.hiri.dk
Partsheste
• Vi indkøber ”boots” til Rex´s skrøbelige hove. Han skal have dem på både under ridning og på fold.
• Vi har fået en Kiefer master saddel i sponsorgave. Den gives til den af rideskolehestene, som passer den bedst.
• Partshesteudvalget er blevet udvidet og består nu af KG, Anne og Lise. De arbejder for øjeblikket med at tage
nye billeder af alle partsheste til brochurer og hjemmeside.
Kurser og undervisning
• Der er planlagt dressur-kursus v/ Niels Clemmensen. Han kommer og holder kursus den 13. og 14. april. Se
opslag på hjemmesiden, hvordan man tilmelder sig.
Stævneudvalg
• Vi søger nye stævneudvalgsmedlemmer. Kontakt Camilla med Ajour, hvis du har lyst til at være med.
• Vi deltager igen i år i SH-cup. Følg med på www.shcup.dk. Vi holder SH-cup stævne den 31. august og 1.
september 2013. Stævnekalender for de øvrige SH-cup stævner offentliggøres på cuppens hjemmeside.
• Vi har afholdt SH-cup møde på HIRI for de deltagende klubber. Kirsten Viby, som står for SH-cuppen,
informerede om, at deltagerantal ved stævner var for nedadgående, derfor aflyser mange klubber C-stævner i
år og antal starter ved D-stævner er lavere ifht. tidligere.
• HIRI har derfor besluttet, at der ikke holdes C-stævner i 2013 på Hinnerup Ridecenter. Vi satser på et par Dstævner i stedet for.
Boksstatus
• Vi har både ledige heste- og ponybokse. Kontakt Christina, chriszoe@hotmail.dk.

Økonomi
• Økonomi generelt
1. Likviditetsbudget 2013 er gennemgået.
2. Budgettet for 2013 er meget stramt. Vi vil fokusere på daglig drift og nødvendigt vedligehold.
3. Vær opmærksom på, at alle indkøb skal godkendes af bestyrelsen (Malene eller Lene).
4. Møgcontainer – vigtigt, at staldholdene fordeler og stamper og lægger ”dækken” på.
5. Tilmeld jeres indbetalinger til PBS.
•

Opgørelser og indberetninger
1. Der er indhentet børneattester på ansatte og undervisere.
2. Medlemsregistrering for 2012 er indberettet til DIF.
3. Vandafledningsafgift for 2012 og a conto 2013 er indberettet til Favrskov Kommune.
4. Aktivitets- og medlemstilskudsansøgning vedr. 2012 er godkendt af vores revisor og afleveres til Favrskov
Kommune.
5. Lokaletilskud 2012 er godkendt af vores revisor og afleveres til Favrskov Kommune.
6. Regnskab 2012 er godkendt af vores revisor, AP Statsautoriserede Revisorer.

Marketing og sponsorudvalg
• Revisionsfirma AP Statsautoriserede Revisorer har revideret og godkendt HIRI´s årsregnskab 2012.
• Vi har modtaget afslag fra Tuborg Fonden til udendørs bjælkehytte.
• Vi har fået en Kiefer Master sadel i sponsorgave af Kirsten Halager. TAK
• Vi indhenter tilbud på nye bandereklamer, da nye sponsorer ønsker at tegne sponsorater.
Generalforsamling
• Efter vejledning fra DRF er generalforsamlingen i år lovligt indkaldt via hjemmeside og nyhedsmail.
Eventuelt
• Staldmøde efter Generalforsamling torsdag den 28. februar 2013.
• Arbejdssøndag søndag den 17. marts 2013.

Referent
Hanne

