
Referat af bestyrelsesmøde den 5. april 2011 

Fremmødte: Lone, Lene, Hanne, Sofie og Mathilde. Afbud: Flemming, Søren og Sanne. 

Opfølgning 

 Højtaleranlæg er på vej, allerede i næste uge trækkes kabler i ridehallen. Arbejdet løber de næste par 

måneder. 

 Kurser: Jeff har lovet at planlægge et springkursus – vi afventer en dato. 

 Vi er altid interesseret i kurser på HIRI, alle forslag er velkomne. 

Stalden og dagligdagen 

 Vi skal til at give vand til vores heste på jordfoldene. De skal have vand fra morgenstunden både i hverdagen 

og i weekenden. Bestyrelsen sørger for der bliver købt nye baljer, men ”vandbalje-gruppen (Laura (Agathe) og 

Sofie (Camiro), finder ud af hvor mange baljer der skal købes ind og gør dem der kan bruges fra sidste år rene. 

 Boksene er pæne. 

 Vi opfordrer staldholdene til at man trækker HIRI hestene ud og ind. 

 Vi planlægger en staldhold hygge- og opsamlingsaften. Et par stykker fra hvert staldhold indkaldes til en lille 

opsummering om hvordan vi bære os ad og gør tingene. 

 Der er én ledig boks. 

Rideskolen 

 Det går godt med rideskolen, alt går som det skal. 

HIRI-heste udvalg 

 Der er indkaldt til møde 

Bestyrelsen foreslår, at udvalget planlægger partskampagne, så vi får solgt flere parter. Tag fat i 

Markedsføringsudvalget og få hjælp til plakater. 

Juniorudvalg 

 Der er arrangeret ridelejr den 30. april til 1. maj, der er stadig få pladser. 

Arrangementet er for alle de elever som går til ridning om fredagen. 

 Formand for juniorudvalget er Sofie Bangsgaard, næstformand er Nanna Fisker. 

Økonomi 

 Ansøgning om lokaletilskud fra Favrskov Kommune er afleveret 1. marts 2011, der er modtaget opgørelse fra 

Favrskov Kommune. 

 Ansøgning om nedsættelse af vandafledningsbidrag for 2010 og aconto 2011 er indsendt til Favrskov 

Kommune 03.01.11 – vi har modtaget nedsættelse. 

Sponsorudvalg 

 Der er lavet sponsoraftale med LB-skilte.  



 Vi har tegnet sponsoraftale med OK benzin. Aftalen løber et år ad gangen, og går ud på at vi skal udstede 

benzinkort til vores medlemmer. Når HIRI udsteder et benzinkort modtager klubben kr. 200,- når du har 

tanket de første 500 liter, herefter modtager HIRI 5 øre for hver tanket liter. Støt projektet, overskuddet går 

til et godt formål og OK´s benzin er ikke dyrere end Q8 og Statoil. Ansøgningsskemaer hænger i plastlommen i 

ridehallen. 

 Vi har søgt Hinnerup Idrætsparks Fond og modtaget kr. 3500,- 

 Vi snakker om indtjening af midler på nye måder. 

 Jess Schulze ønsker at sponsorere et sponsorspring. 

 Hanne vil indkalde sponsorgruppen til møde efter påske. 

Marketing 

 Vi arbejder stadig på at finde en stævneskjorte til vores ryttere. Hanne indkalder gruppen til møde efter 

påske. 

Stævneudvalg 

 Vi holder vores første distriktsstævne i ponyspring den 17. og 18. september. Det gør vi fordi vi vil have nogle 

gode aktiviteter i klubben, for at markedsføre HIRI og for at blive inviteret til arrangementer i andre klubber 

og sidst men ikke mindst forventer vi at tjene penge til Hinnerup Ridecenter. 

 SH-Cup er den 28. og 29. maj. 

 Vi holder torsdag-stævne i dressur (kun LA-niveau) den 14. april, hvor der er mulighed for bedømmelse af en 

C-dommer. 

 Distriktsstævneudvalget starter op allerede nu med planlægning af stævnet i september, formanden 

indkalder til møde. 

Bestyrelsen foreslår at distriktsstævneudvalget tager fat i Sponsor-, Marketing og Cafeteriaudvalget når stævnet 

arrangeres. 

Kurser 

 Jeff planlægger spring-kursus, dato følger. 

 Lone og Ann arbejder på planlægning af et programkursus for alle dressurryttere. Man rider et program 

igennem 2 gange og man vurderes af en dressurdommer udefra.  

Næste bestyrelsesmøde 

 7. juni kl. 19 på HIRI.  

Eventuelt 

 Det var dejligt at se så mange hjælpere til vores arbejdslørdag den 2. april. 

 Der skal sættes en dato for en fold-dag, hvor alle hegn repareres og der samles sten. Foldudvalget finder en 

dag.  

 

Referent 

Hanne 

 


