Referat af bestyrelsesmøde den 12. december 2012, kl. 19.00 på HIRI
Deltagere: Flemming, Malene, Sofie, Christina og Lene
Afbud: Hanne

Opfølgning
 Brandalarm – Almindelige brandalarmer af bedre kvalitet til strøm er bestilt og sættes op.
(Flemming)
 Førstehjælpskursus – Vi afventer en dato. (Sofie)
 Stævneflagstænger – Vi afventer til forårssæsonen. (Flemming)
 Bokskontrakt – Vi mangler 3 stk. – de skal afleveres nu. (Lene) Der skal info på www.hiri.dk vedr.
krav til chipmærkning og udelukkelse fra konsum ved opstaldning på HIRI. (Malene)
 Praktikant – Der følges op. (Hanne)
 Julefrokost – Husk julefrokost lørdag den 19. januar 2013 – mere info følger. (Bestyrelsen)
 Minifold – Minifold til Heino og Ringo – afventer mildere vejr. (Ringo-folket og Flemming)
Stalden og dagligdagen
 Selvpasserstald – Den 27. + 28. december 2012 er der selvpasserstald. Se opslag og skriv dig på.
 Spåne-/pillefolket – Vigtigt: 1. fej grundigt foran din boks, så støv ikke slæbes rundt i stalden, 2. ryd
op foran container, hvis du spilder, 3. altid presenning på, 4. luk porten, så vandrør ikke fryser.
 Hest og pony på staldgangen – Stå ud for egen boks med din pony eller hest. Kun boksene i
halmafd. er undtaget fra denne regel.
 Hø i forbindelse med ekstraydelser – Der arbejdes på en bedre placering af hø-poserne. 1. Der må
max stå poser til ét døgn frem, 2. Navn og tidspunkt skal fremgå tydeligt på poserne, så fejl undgås
3. Poserne skal være med hank, evt. IKEA poserne, da der arbejdes på en løsning, hvor de kommer
op at hænge.
 Foderregler – Vi informerer igen om foderreglerne og følger op. Bestyrelsen bestemmer, hvad der
fodres med på HIRI. Vi fodrer med Horsemix, havre og wraphø. Mængden tilpasses i samråd med
ejer. HIRI giver dyrlægeordineret medicin, der skal gives mere end én gang om dagen. Ovennævnte
fraviges kun ved tilvænning af nye heste.
 Staldskabe – Der skal være tydelig navn på skabene. Der følges op på placering osv. (Lene)
 Sadelrummene – Der må ikke ligge eller stå noget på gulvet og skabslågen skal være lukket.
Ridehallen
 Der skal samles lort i ridehallen. Der må ikke komme sand med. Den nye plastgreb med langt skaft
er den bedste til formålet. (Hvem har købt den, måske vi skal have en ekstra) De små skovle kræver
lidt teknik.
 Husk at slukke lyset i dagtimerne.
Rideskolen
 Intet nyt.
 Bestyrelsen opfordrer underviser til afholdelse af et fredags-elev-stævne.
Kurser og undervisning
 Se opslag på opslagstavlen i hallen vedr. det kommende dressur-kursus. Frispringning om søndagen
er fra kl. 18.00.

Boksstatus
 Vi har ingen ledige bokse. Kontakt Christina på chriszoe@hotmail.dk, og kom på HIRI´s venteliste.
Økonomi
 Økonomi generelt
1. Der er brugt mange penge på bund i hallen. Sørg for at samle lort uden sand.
2. Husk at slukke lyset i dagtimerne i hallen. Og andre steder.
3. Tilmeld jeres indbetalinger til PBS.
4. Der købes julegave til staldpersonalet.
 Opgørelser og indberetninger
1. Jfr. Folkeoplysningsloven skal der indhentes børneattester på ansatte og undervisere. Der
følges op.
2. Erklæring om indhentelse af børneattester indsendes til Favrskov Kommune.
3. Medlemsregistrering for 2012 til DIF/DRF opgøres og indberettes sidst i december.
4. Vandafledningsafgift for 2012 og aconto 2013. Opgørelse og ansøgning om nedsættelse
laves sidst i december til Favrskov Kommune.
5. Regnskab 2012 laves sidst i december.
6. Budget 2013 laves sidst i december.
7. Lokaletilskud 2012 opgøres sidst i december og ansøgning sendes til Favrskov Kommune.
8. Aktivitets- og medlemstilskud 2012 laves sidst i december og ansøgning sendes til Favrskov
Kommune.
HIRI-hesteudvalg
 Der skal laves en minifolder til uddeling. (Hanne)
 Partsheste opslag opdateres, så der er opslag på alle. (Hanne)
Juniorudvalg
 Intet nyt.
Marketing og sponsorudvalg
 Afventer svar fra Tuborg Fonden
Eventuelt
 Et udsnit af reglerne på HIRI er blevet gennemgået og opdateret – der laves et opslag.
 Træaffald til HIRI´s brændeovn, må under ingen omstændigheder lægges/smides på
parkeringspladsen foran stalden. Det skal være savet til og placeret i den gamle lade, ellers kommer
det til at ligge og flyde i x antal år.
 Alle trailere skal være på P-pladsen ved søen eller på ens privat-adresse. Dvs. de skal fjernes både
fra området ved stalden, dressurbanen og wraphøet.
 Hunde og heste skal holdes i snor. Husk at samle hundelort, hvis du lufter din hund på HIRI´s
område.
 Frispringning om søndagen – Der skal være en voksen tilstede, aftal indbyrdes, hvem der har ansvar
for hvem og tag ikke for givet, at fordi der blot står én voksen ved barrieren eller rider en voksen
rundt, at alt er OK - det skal aftales, om vedkommende vil tage ansvar for den enkelte rytter.
 Longering i hal – der må max være 2 ryttere yderligere i hallen. Der må ikke longeres, når der
undervises i hallen.




Borde-/bænkesæt – Gå sammen nogle stykker og ryd så meget op, at borde-/bænkesættene kan
komme ind i den gamle lade.
Hvem melder sig til at isolere de sidste vandrør i halmafdelingen.

Staldmøde
 Staldmøde på onsdag den 19. december kl. 20.00 på HIRI. Husk der er mødepligt.
Næste bestyrelsesmøde
 Næste bestyrelsesmøde i januar aftales senere.
Referent
Lene

