
Mødereferat

Mødetid: Torsdag d. 22. september 2022 kl. 19
Mødedeltagere: Lene, Mikael, Anne, Gitte, Jacob, John
Afbud:
Referent: Gitte

1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
A. Bestyrelsesreferat fra tirsdag den 20. august 2022 godkendes hermed.
B. Bestyrelsesreferater underskrives ved behov.
C. Der laves IKKE referat af staldmødet. Mød op og vær med.

2. Meddelelse fra formanden
A. Tak til hele HIRI og især stævneudvalget for et rigtig godt stævne. Fint engagement fra alle, og super

at se, at der kan håndteres så mange ryttere udefra.
B. Tak til alle dem der har hjulpet på arbejdsdagen.
C. Vi kom desværre ikke med på Favrskov Kommunes budget i år igen - HIRI har indsendt ansøgning

om hal nr. 2 i adskillige år nu. Hvor er det ærgerligt og frustrerende, at politikerne synes, det er i
orden, at vi mangler halkapacitet, når fodbolden tilgodeses hvert år.

3. Opfølgning
A. Punktet omkring nedsættelse af udvalg og tildeling af opgaver/ansvar til hele stalden flyttes til et

ekstra møde mandag den 10. oktober 2022. Bestyrelsen
B. Bevilling af penge til projekter. Overfladevand - vi har fået godkendt 100.000 kr. til et projekt, til

opsamling af overfladevand fra NRGI. Bevillingen er gyldig i 3 år fra 29. juni 2022. Mikael
C. Fikseringsboks.  Plads, er den mobil og pris undersøges. Anne
D. Der bestilles sand til springbanen til foråret, og der skal bruges hænder til at fordele sandet. xxxx
E. Sæson for salt/køb af service/evt. egen saltspreder. Udsættes til oktober - hvor der tages kontakt til

kommunen. Mikael
F. Hanebåndene i hallen er meget slidte og skal kigges på. Projektet er udsat til foråret. Vi undersøger

om der er nogle puljer der kan søges. Lene. Der indhentes yderligere tilbud på renoveringen. John
og Mikael

G. Havedøren skal laves. Døren er rettet, men der kommer et tilbud på en ny dør.  John
H. Der skal sættes sidevinduer i vores dommertårne ved dressurbanerne. Kig på “bygge-genbrug” .

Mikael
I. Der skal ryddes op på FB-siden omkring Spring. Bestyrelsen har besluttet, at alle HIRI tilhørende

facebook grupper, skal tilhøre HIRI og være ansvaret herfor skal ligge her. Bl.a. pga. GDPR. Anne
J. Der arbejdes igen (fortsat) med flytning af solariet til over opsadlings pladserne. John
K. Der etableres yderligere strøm til folde. Laus kontaktes til at grave. John og Mikael.
L. Fodervogn. Der er kommet en kasse på. Vognen skal sikkerhedsoptimeres. Mikael
M. Dressurbane mod skoven skal udvides. Lene, John og Mikael
N. VVS skal lave tegning over nye vandmålere og hvor de er placeret til Favrskov Forsyning. John
O. HIRI’s regler - Reglerne, herunder sikkerhed, skal opdateres/vurderes. Alle
P. HIRI’s ABC - En uddybning af regler og beslutninger - vurderes løbende og offentliggøres på staldens

facebook, når vi er klar. Alle

4. Bestyrelsen og ansatte
Q. Keld er udtrådt af bestyrelsen.
R. Bestyrelsesmødet dd er ordinært. Punktet omkring udvalg flyttes til et ekstra møde.



S. Konstituering: Fordeling af opgaver - hvem har ansvaret for hvilke opgaver. Opgaverne kan evt
komme til at hænge sammen med de udvalg, der beskrives på næste bestyrelsesmøde.

T. Anne og Gitte har kontakten til Nadia.
U. Nadia har meldt juleferie ind. Anne skriver ud i stalden ifht vikar.  Anne/Gitte
V. Hjælp til Thorsø Rideklub med energi oversigt. Mikael
W. Hjælp til Midtjydsk rideklub med bogføring, løbende rapportering og årsregnskab. Lene.

5. Rapport fra udvalgene
Staldudvalg

A. Eksterne godtgøres 500 kr. i facilitets kontingent ved deltagelse i arbejdsdage på HIRI.
B. Ny aftale med NE Bånlev er iværksat pr. 1. september 2022. Det er dem, som modtager og

henter vores møgcontainer. Der er lavet en aftale omkring det afgassede slam med en
landmand. Gregers, som vi købte jord af. HIRI er dermed sparet for en kæmpe udgift. Mikael
og John

C. Bortskaffelse af paller. Danish Agro afhenter ikke, men vi kan selv aflevere i Galten og få 125
kr. retur pr. palle. Jacob. Der undersøges alternativ salg til et pallefirma. Mikael

D. Fremadrettet er det kun staldholdsformænd der kan give ekstra smuld til elevhestene.
Mængden er ikke ubegrænset, men der vurderes grundigt, om det er nødvendigt, før der
tildeles ekstra. Derudover kan parterne fortsat købe ekstra smuld til deres partsheste på
ligefod med privathestene.

Foldudvalg v/Mikael
A. Vinter fold plan

a. Stensamling. Alle samler sten på deres nuværende fold, og lægger dem i en bunke
ved el-masten (Bunke nr. 1) til rytterstue siden på platauet ved siden af folden bag
hallen. Og ved den sorte container (Bunke nr. 2). Mellem skraldespanden og den
sorte container. Mikael laver et opslag staldens facebook.

b. Inden foldskifte skal der tages ormeprøver, der skal hænges lorteposer på alle
bokse. Gitte tjekker op med Maja.

Rideskole- og partsudvalg v/Anne og Jacob
A. Spring på rideskoleheste.

a. Der er kommet en henvendelse fra en opstalder omkring vores rideskoleheste og
spring. Spring reglerne bliver præciseret og opstrammet. Partsfolderen bliver
opdateret.

b. Hvis der springes søndag, må elevhesten max være på banen i 30 min., som skal
bestå af 10 min. opvarmning, 10 min. spring og 10 min. skridt af. Der må kun
springes søndag og kun, hvis man modtager kontinuerlig springundervisning om
onsdagen. Dvs. min. 2 gange undervisning pr. måned. Elevhestene må max springe
2 gange pr. uge. Partsudvalget, Anne og Jacob, beslutter hvilke heste, der må
springe og hvilke, der i perioder trænger til en pause.

B. Udskiftning af elevheste. Vi kigger fortsat efter en erstatning for Zomaar og har været ude
og prøve flere. Vi udskifter ca. 1 hest om året, som vi har gjort hidtil.

a. Der er forslag om Crowdfunding til indsamling til en ny rideskolehest. Det kan der
gås videre med.



C. Elevstævne. Bestyrelsen støtter op om elevstævner. Gerne 2 stk. om året. 1 op til
sommerferien og 1 op mod jul. Hvis der er forældre eller andre der vil være med til at lave
et elevstævne, så kan man tage fat i Anne.

Vedligeholdelsesudvalg
A. Der bestilles et A-stykke til traktoren, så græsslåmaskinen kan kobles på, både nemmere og

mere sikkert. John
B. Renovering af hal side. se opfølgning.
C. Skal vi have lave en byggeteknisk gennemgang, så vi kan langtidsplanlægge? Der

undersøges, hvad en gennemgang koster. Mikael
D. Vedligeholdelse af stier. Vi accepterer græs på stien. Vi undersøger om vi kan leje en

rotorharve til skridtstien, eller om Laus kan prøve først. Mikael og John
E. Klipning af græs på foldene er ikke gjort færdig. Mikael

Haludvalg
A. Gennemgang af nuværende aktiviteter og fremtidige. Vi er ikke kommet med på budgettet.

Vi har været til borgermøde, og vi har lavet et høringssvar. Vi er indbudt til en samtale med
Fritids- og Kulturudvalget i januar 2023.

Stævneudvalg
A. Status på afholdelse af stævne.

Det gik godt. God stemning og ok med starter. Vi er blevet opmærksomme på en speciel
regel omkring C og D stævner. Vi skal have vendt alle særlige DRF12 regler med
stævneudvalget. Herefter skal der skrives til Distrikt 12. Mikael

Eventsudvalg
A. Intet nyt

Presse-udvalg
A. Presse aktiviteter. Der er arrangeret et møde med Favrskov Liv, igen. Mikael

6. Rapport fra kasserer
A. Der laves likviditetsregnskab hvert kvartal. Næste gang pr. 30. september. Hele bestyrelsen

modtager det i løbet af den efterfølgende måned.
B. Prisstigning pr. 1. januar 2023. Der arbejdes på en model.
C. Der køres fakturering for oktober.
D. Ordinære bogholderiopgaver. Der betales fakturaer, bogføres op, afstemmes, rykkes for manglende

betalinger, tilretning af medlemskartotek.
E. Staldholdene justeres løbende.
F. Staldholdskalender for 2023 - der kigges på den i oktober.
G. Der laves løbende lageroptælling af smuld mv.
H. Der kigges på tilskudsansøgning til halside. Afventer tilbud fra et par firmaer.
I. Der laves regnskab for stævne og café, når alt materiale er modtaget.

7. Eventuelt
A. Forslag fra staldmødet om, at der er gratis hjælpermad til stævner.

a. Fremadrettet er der mulighed for stævneudvalgets medlemmer, der er der hele dagen og
en del af udvalget, at de kan tage 3 gratis sodavand, fredag, lørdag og søndag. Altså dagen
før stævnet og på stævnedagene.



b. Ifht. betalt forplejning til øvrige frivillige:  Til de to D-stævner om året har vi de store
forberedelser på de 2 arbejdsdage, hvor HIRI betaler frokost.

c. Til særskilte weekender med C-stævner, hvor der arrangeres fælles klargøring - vil HIRI
fremadrettet betale fælles spisning til dem, der er med til klargøring.

B. Kan hestene komme ud som normalt til stævner? På nær folden bag hallen og foldene lige rundt om
dressurbanerne. Det skal undersøges med stævneudvalget, om det er en mulighed, at hestene kan
bruge viftefoldene, når der afholdes stævner og tages ind i en stævne pause. Bestyrelsen vil gerne
om det kan lade sig gøre. Kan det afprøves?

C. Bestyrelsen vil gerne om stævneudvalget laver en fuld oversigt over opgaver i forbindelse med
stævner, så alle kan se hvad det kræver, og dermed nemmere byde ind.

D. Opgaver, der yderligere skal på her er: oprydning og opsamling af lort på parkerings folden bag
hallen. Oprydning af dressurhegn fra bane B.

8. Næste møde
A. Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 25. oktober kl. 19. Staldmøde kl. 18-19.
B. Ekstra bestyrelsesmøde ifht. udvalg er mandag den 10. oktober kl 18.


