Referat af bestyrelsesmøde den 2. april 2013
Deltagere: Lene, Hanne, Sofie, Christina, Malene og Megan
Gæster: Partsansvarlige: Anne og Lise, Stævneansvarlige: Sofie og (Camilla), Juniorer: Emma og Signe, Staldpige:
Janni

Opfølgning
• Førstehjælp til hest og rytter. Vi arbejder stadig på at få et kursus til HIRI, men har lige fået info om et kursus
på Wilhelmsborg. Førstehjælp til Hest og Rytter, lørdag den 6. april kl. 8-17. Læs mere
http://vilhelmsborg.dk/Calendar/?id=428
Stalden og dagligdagen
• Vi har fokus på boksene og containeren. Det er vigtigt, at vores heste har tørre bokse og at containeren bliver
fyldt helt op. Både i hverdagene og på staldvagterne skal der fordeles, stampes og altid lægges presenning på
efter brug. Der er altid plads til 1 eller 2 dage mere.
• Der er lavet en låge til elevfolden. Så snart vi kan komme i jorden sættes lågen på elevfolden. Herefter kan
Heino og Ringo igen komme på fold og blive inde på folden.
• Den ene støvpose ved fodersiloen er i stykker. Vi mangler en handy-man til at skifte posen – der ligger en ny i
teknikrummet – er der nogen, der har lyst?
• Vi arbejder på at kunne tilbyde differentieret boksunderlag. Prisen for en halmboks/træpilleboks informeres
hurtigst muligt. Priserne meldes ud, så man som pensionær kan tage beslutning inden sommergræs, som
bliver ca. 1. juni 2013.
Fold
•
•
•
•

Der laves hurtigst muligt en fold til elevhestene bag ridehallen, så deres nuværende fold får hvile i håb om at
der kommer lidt græs.
Sommer-fold-fordeling laves inden længe.
Sommer-foldplanen ligger klar til næste arbejdsdag, så de respektive får mulighed for at lave hegn på egen
fold.
Vi laver folde lørdag den 18. maj kl. 10. Vel mødt.

Rideskolen
• Det går godt med rideskolen. Der er 3 hold fredag og 2 hold lørdag. Der er stadig et par ledige pladser.
• Kontakt Sofie på sofie_eggert@hotmail.com hvis du kender nogen der har lyst til at gå til ridning.
• Der er et ønske fra rideskolen om, at der middagsfodres kl. 12.30 om lørdagen. De små piger har svært ved at
styre hestene/ponyerne, hvis vi fodrer, når de trækker rideskolehestene tilbage i stalden.
HIRI-hesteudvalg
• 1000 tak KG, for den store indsats, du har ydet omkring partshestene igennem rigtig mange år. Anne Slotsdal
og Lise Krebs vil fremadrettet have ansvaret for partshestene.
• Vi ønsker os en større pony til rideskolen, derfor vil vi i nær fremtid forsøge at sælge Lise.
• Vi har revideret reglerne lidt for partsryttere og låneheste. De bliver lagt på HIRI´s hjemmeside hurtigst
muligt.
• Det går dårligt med Rex´s hove, de er meget skrøbelige, derfor må han under ingen omstændigheder komme
på tur, før han har fået bag sko på igen.

Juniorudvalg
• Juniorudvalget har arrangeret en ride-lejr for rideskolebørn og partsryttere den 27. og 28. april. Ride-lejr på
HIRI er for alle. Tilmeldingsseddel hænger på vinduet ved rytterstuen.
Marketing og sponsorudvalg
• Peter Adolfsen har sagt ja til at hjælpe til i sponsorudvalget. TAK.
• Vi er pt. ved at hente priser på flere og nye bandereklamer til ridehallen.
• Arbejdet omkring indhentning af nye sponsorer til HIRI er i gang.
• Der arbejdes på en fondsansøgning til ny traktor.
• Der arbejdes på fondsansøgning til Tuborgfonden til endnu en rideskolehest.
• Hjemmesiden er opdateret, nu med helt nye billeder af vores søde rideskole/partsheste.
• Der laves nye medlemskort hvert år til august. Hvis du er ny og har brug for et medlemskort fordi du skal
starte stævne, kan du bestille et medlemskort hos Hanne på hanne_hiri@live.dk.
• Støt HIRI når du tanker benzin, bestil et benzinkort hos OK benzin. Bestillingsblanketterne ligger i pulten i
rytterstuen.
Kurser og undervisning
• Der arrangeres dressurkursus med Simone Hoppe lørdag og søndag den 4. / 5. maj. Pris kr. 250,-. Tilmelding
til megankjaer@gmail.com
• Vores dressurunderviser David er lige stoppet pga. nyt job hos Blue Horse – vi ønsker David held og lykke.
• Husk dressurkursus ved Niels Clemmensen den 13. – 14. april.
• Vi leder pt. efter endnu en dressurunderviser til HIRI.
Stævneudvalg
• Vi afholder SH-cup stævne den 31. august og 1. september 2013.
Økonomi
•

Økonomi generelt

o
o
o
o
o
•

Vi har været sparsommelige, indhentet bedste tilbud på alle indkøb og følger budgettet nøje. Vi
passer på vores økonomi, så derfor skal alle indkøb vendes med Lene og Malene.
Likviditetsbudget pr. 31. marts er gennemgået. (Malene og Lene)
Budgettet er fortsat stramt.
Der indkøbes nyt dækken til møgcontainer.
Bøn til alle HIRI´s medlemmer – I bedes tilmelde jeres indbetalinger til PBS

Opgørelser og indberetninger

o

Intet nyt

Partsheste
• Alle partsheste er blevet fotograferet – fantastiske billeder, tak for dem. Hjemmesiden er opdateret med nye
billeder og der arbejdes i øjeblikket med nyt brochuremateriale til parts-opslagstavlen.
Boksstatus
• Vi har både ledige heste- og ponybokse. Kontakt Christina chriszoe@hotmail.dk.
Forslag fra stalden til behandling på bestyrelsesmødet
• Der er kommet forslag om ændring til staldholdsstrukturen, så vi kommer tilbage til at have staldvagter hver
6. uge.
o Bestyrelsen er enig i, at det er bedre med staldvagter hver 5. - 6. uge, hvilket vi alle arbejder hen
mod, når vi igen bliver nok til, at der kan etableres et staldhold E.

•

Der er stillet forslag om, at det eventuelt kunne være staldpigen eller rideskoleunderviserne om fredagen,
der skiftes til at fodre om fredagen.
o Aftenfodring er ikke muligt for staldpigen, da det ligger ud over staldpigens kontraktmæssige
arbejdstid. Umiddelbart er fodring af rideskoleunderviserne om fredagen ikke muligt, da det ikke er
en del af ansættelsen for rideskoleunderviserne.
o Aftenfodring fredag overtages af staldhold E, når dette igen er etableret.

Udvalg på HIRI (alle udvalg på HIRI skal være repræsenteret i bestyrelsen)
• Marketings- og sponsorudvalg – ansvarlig: Hanne Bisgaard Hansen
• Foldudvalg – ansvarlig: Malene Munk Jørgensen
• Vedligeholdelsesudvalg – ansvarlig: Lene Vedel Friis
• Hal- og staldudvalg – ansvarlig: Christina Nielsen
• Rideskole- og partshesteudvalg – ansvarlig: Sofie Eggert Jensen
• Cafeteriaudvalg – ansvarlig: Hanne Bisgaard Hansen
• Stævneudvalg – ansvarlig: Megan Kjær
• Juniorudvalg – ansvarlige: Emma Adolfsen og Signe Hundahl
Eventuelt
• Fold-arbejdsdag lørdag den 18. maj kl. 10.00.
• De forskellige udvalg på HIRI er lige nu under revidering, i løbet af kort tid vil der derfor komme et nyt opslag,
hvor staldens medlemmer er fordelt.

Referent
Hanne

