Referat af bestyrelsesmøde den 15. november 2012 kl. 20.00
Deltagere: Lene, Hanne, Sofie, Christina, Malene og Flemming.
Opfølgning
 Vi skal have fulgt op på vores brandalarmsituation, hvor mangler der og hvor virker de ikke (Flemming)
 Førstehjælpskursus i rideulykker og hesteulykker (Sofie)
 Opfølgning på flagstænger (Flemming)
 Husk at aflevere underskrevet bokskontrakt
Stalden og dagligdagen
 Møgcontaineren – det er vigtigt, at staldholdene i weekenden stamper og fordeler, så containeren ikke
behøver tømmes så ofte. Husk at lægge presenning på, det betyder meget for hvor meget vores møg fylder.
Hvis der er selvpasserstald, vær da opmærksom på ikke at tømme din trillebør ovenpå presenningen.
 Vandspiltovet – lort og sand hober sig op og skal fjernes. Tag gerne en skovl og smid det i containeren.
 Smedeaffald – alt for ofte ligger der søm og andet smedaffald efter smeden. Ryd op hvis din hest har haft
smed.
 Wrap – der skal bruges ca. én balle på 2 dage, det passer hvis man bruger målespande hver gang.
 Halmforbrug – man må ikke selv i løbet af dagen hente halm til sin boks. Staldpersonalet kan ikke styre
forbruget til den enkelte hest, hvis man selv går ind og efterjusterer.
 Kan man køre traktor og er på staldvagt må man gerne køre wrap frem. Kør gerne 3-4 ind ad gangen.
 Staldtelefonen virker igen.
 Ekstraydelser: Alt undtagen ”grime-påsætning” er en ekstraydelse. Husk at informere om til- / afmelding. Der
opkræves pr. ydelse ved opkrævning. Kontakt Christina ved ændringer.
 Vi har modtaget en ansøgning fra en praktikant som inviteres til en samtale.
Ridehallen
 Der kommer ny bund i hallen. Vi har fravalgt fiberbund da den, ifølge de erfaringer vi har indhentet fra andre
steder, er alt for svær at vedligeholde. Vi indkøber ny speciel sandbund til vores ridehal. Ridehallen er lukket
fredag den 23. og lørdag den 24. november.
Rideskolen
 Intet.
Kurser og undervisning
 Jeff underviser i dressur om mandagen, og i spring om onsdagen. David underviser i dressur om torsdagen og
Eva underviser i dressur tirsdag og torsdag. Skriv dig på sedlerne ved rytterstuen, hvis du ønsker at få
undervisning.
 Der arrangeres foredrag med Frijsenborg Dyrlægerne om ”handel af heste” og ”ormekur”.
Boksstatus
 Vi har ingen ledige bokse. Kontakt Christina, chriszoe@hotmail.dk, og kom på HIRIs ventelisten.
Opgørelser og indberetninger
 Der lades op til december og diverse opgørelser.
Økonomi generelt
 Vi har brugt mange penge på jord-folde projektet.
 Der skal bruges penge på ny bund i ridehallen.

Økonomi diverse
 Nets (tidligere PBS) har meddelt, at de sætter prisen på indbetalingskort yderligere op, derfor skal alle sørge
for at tilmelde indbetalinger til HIRI til PBS, således opkrævningen hæves automatisk. Samtidig letter det
arbejdet for kasseren. Der vil fremover blive pålagt et betalingsgebyr på 50 kr., såfremt der ikke tilmeldes PBS
pga. prisstigning på indbetalingskort.
 Der skal strammes op på møgcontainer-forbrug, halmforbrug og hø-forbrug.
 Alle opkræves ormekur kr. 200,-.
 Pr. 1. december opkræves ekstraydelser til ny pris. 200 kr. pr. ydelse pr måned, hø pr. måltid. Vær opmærksom
på, at der er én måneds opsigelse ved ekstraydelser.
HIRI-hesteudvalg
 Vi laver en lille minifolder til uddeling. Hanne sørger for at ”flyer” på hver enkelt hest fyldes op på
opslagstavlen.
Juniorudvalg
 Pt. Har vi ikke noget juniorudvalg – er der mon nogle juniorer der kunne have lyst til at arrangere et stævne for
vores rideskoleelever.
Marketing og sponsorudvalg
 Vi har søgt Tuborg Fonden efter udendørs bjælkehytte.
Vedligeholdelsesudvalg
 Vi skal have lavet en fold med fast hegn til Heino og Ringo.
Eventuelt








Referent
Hanne

Borde/bænkesæt på HIRI
Vi har kørt næsten alle borde/bænkesæt op til laden, er der nogen der har lyst til at rydde op i laden, så der er
plads til at få dem kørt ind.
Projekt ”ridehal nr. 2”
Som vi besluttede ved vores generalforsamling i februar, arbejder bestyrelsen videre med ”projekt ridehal nr.
2”.
Julefrokost i januar
Vi holder julefrokost lørdag den 19. januar.
Staldvagtskalender for 2013
Kommer hurtigst muligt.
Chipmærkning og udelukkelse fra konsum
Alle heste på Hinnerup Ridecenter skal være udelukket fra konsum og chipmærket (se nedenstående info om
”Chip og udelukkelse fra konsum”).

Chip og udelukkelse fra konsum
Som udgangspunkt er hestehold underlagt den samme lovgivning som landbrug. Herunder
Fødevarestyrelsens medicineringslovgivning og Plantedirektoratets foderhygiejneforordning. Dvs.
hestehold opfattes som produktionsdyr på lige fod med landbruget.
Dette betyder bl.a., at der skal føres en løbende kontrol med medicinering og opbevaring heraf.
Herudover skal dyrlægens anvisningssedler opbevares i 5 år. Der skal også føres kontrol og
indberetning af foderstof. Samtidig skal der føres logbog over tilgang og afgang af heste gennem
de sidste 5 år.
Reglerne lempes betydeligt, hvis man får ændret hesteholdet fra ”produktionsdyr” til
”hobbyheste”. For at gøre dette kræves følgende:




Udelukkelse fra konsum
Chipmærkning

Hvis man kun selv udelukker hesten fra konsum og ikke får foretaget en chipmærkning, er det
vigtigt at bemærke, at det kun er lovgivningen vedrørende foderhygiejneforordningen, der
overholdes. Får man derimod en dyrlæge til at foretage udelukkelsen fra konsum og hesten
samtidig chipmærkes, overholdes begge lovgivninger.
Uanset om der er tale om produktionsdyr eller hobbyheste, er der dog fortsat lovgivning vedr.
opbevaring og anvendelse af receptpligtige lægemidler, der skal overholdes. (Se
www.rideforbund.dk vedr. medicinering)
Så få din dyrlæge til at underskrive og stemple i hestens pas afsnit IX, del II, side 42 i danske pas,
og samtidig få hesten chipmærket, således den er udelukket fra konsum og hører under
betegnelsen ”hobbyhest”. I udenlandske pas kan det være et andet sidetal.
Oplyst af Videncentret, Hesterådgivningskonsulent Eric Clausen d. 12. november 2012. (Dansk
Rideforbund henviser til Videncentret i spørgsmål vedr. dette – DRF, Souschef Merete Fohlmann,
d. 12.11.2012)
Bestyrelsen på Hinnerup Ridecenter har valgt at følge denne anvisning, derfor skal alle heste og
ponyer på HIRI være udelukket fra konsum og chipmærkede. Bestyrelsen november 2012.

