
Bestyrelsesmøde 8. marts 2022: 

 

Konstituering af bestyrelsen ligger i et separat referat.  

Klubtøj: Maja har kontakt til et firma/hjemmeside med klubtøj, og har godkendelse til at bruge klubbens logo 
som prøve.  

Michael laver årshjul, med bla datoer for staldmøder (på skiftende dage), stævner, arbejdsdage mv.  

Stævner: – D-stævne -13-15/5 (store bededag) (1 dage med spring) og 17-18/9. Alle datoer lægges på 
hjemmesiden, stævneudvalget. 

C-stævne 19. juni og 13. august.  

Staldmesterskab – E-stævne, skal afholdes internt. Juniorudvalget skal spørges om de vil arrangere (forslag om 
9. oktober, både spring og dressur samme dag. Kun 1 omgang). Anne har kontakten. 

Arbejdsdage: Lørdag den 30. april og 3. september – Gitte laver opslag på fb.  John bestiller tromle til banen. 
Anne koordinerer med rideskoleudvalget om at flytte undervisning. Jacob giver partspigerne besked, hvis det 
betyder noget. 

Staldmøder og bestyrelsesmøder afholdes som udgangspunkt samme dag – som et forsøg. Det er et håb at 
møderne bliver kortere, når møderne er oftere. Fast dagsorden til staldmøder: referat fra bestyrelsen – 
spørgsmål. nyt/siden sidst fra udvalg og bestyrelsen, Evt. Der kommer en plan over fremtidige staldmøder i 
2022 

Folde: Der skal laves en arbejdsdag, hvor den nye foldplanplan skal sættes i gang. Det nye foldudvalg skal have 
en opgave med planlægningen/tovholder/opgaver(beskrivelser)/bestilling af materialer. Der bliver en 
arbejdsdag 2-3/4, der er frit valg om man vil komme de ene eller den anden dag – men der er mødepligt. 

Levering af smuld mv. Der er problemer med leveringen, DLG leverer kun 1 palle ad gangen. Jacob kontakter 
Danish Agro og LH omkring smuld. John hjælper til. 

Udvalg: Der skal etableres udvalg i stalden. Alle skal være i et udvalg – så alle må gerne tænke over i hvilket 
udvalg de vil være i. Sponserudvalg/haludvalg, vedligeholdsudvalg/maskinudvalg, stævneudvalg, 
rideskoleudvalg, cafeudvalg, foldudvalg, juniorudvalg, fest/eventudvalg, staldformandsudvalg (sikkerhed, 
boksvedligehold), partsudvalg, økonomiudvalg/ indkøbsudvalg. Kjeld er sikkerhedschef. Alle udvalg har en 
formålsbeskrivelse – de kommer senere. 

Økonomiudvalget er ”låst” og består af medlemmer fra bestyrelsen. Bestyrelsen vil kvartalsvis gennemgå 
likviditetsbudgettet og regnskabet. 

EVT: 

Hingste på HIRI: Forespørgsel fra Ditte og Kasper om der må komme en hingst udefra og ride? Vi åbner i en 
evalueringsperiode for, at der må rides hingst i ydertimerne. Der evalueres løbende. 

Udvidelse af trailerpladsen: der er kommet et forslag om udvidelse, så der er plads til flere. Bestyrelsen har 
indhentet et tilbud på en hård bund. Bestyrelsen drøfter det senere. 



Saltning: Jacob indhenter tilbud på hvad det koster at få nogen til at få saltet i indkørsel mv. 

Fodervognen er fyldt med bøtter, så det er svært at komme til foder. Der skal lave en skillevæg – John kigger 
på det. 

Skriv opslag på FB, om der er nogen der vil fjerne resten af affaldet - køre det på traileren/lossepladsen. (Gitte). 

Eva og Mollie stopper med at undervise. Vi arbejder på at finde nogle nye. 

Gitte er Nadjas kontaktperson i bestyrelsen til sygemeldinger. Når Nadja melder sig syg, bliver der lagt et 
opslag på FB – at der er brug for hjælp lige nu. 

Efter en længere coronaperiode, har vi overvejet hvordan vi får mere fokus på det sociale i stalden. HIRI skal 
være et rart sted at være for alle – både for privat opstaldere og for parter.  

Den nye hal: der arbejdes fortsat videre med at søge midler til en ny stald. 

Elforbrug: der er indsamlet en masse data. Der bliver lavet et nyt system for lys i hallen, så lyset fremadrettet 
slukker når der ikke er nogen i hallen. Det er uden beregning. 

Gødningsaftale: Vi skal ikke betale transport.  

Affaldssortering: vi har fået information om affaldssortering. Det kommer til HIRI på et tidspunkt – vi afventer. 

Anne har søgt Trygfondet for hjertestarter og alarmsystem. 

 

 

 


