
Referat af bestyrelsesmøde den 5. marts 2012 kl. 20.00 

Deltagere: Lene, Hanne, Sofie, Christina, Malene, Flemming og Mathilde.  

Opfølgning 

 Partskampagne i gang (Mathilde, Sofie og Hanne). 

 Vi fastholder halm som strøelse, men tester hør som alternativ til halm for de heste som ikke kan tåle halm 

(Flemming) 

 Vi har modtaget 10.000 kr. fra 1. maj Fonden. Pengene er brugt til en slagleklipper. Fonden inviteres hurtigst 

muligt til indvielse (Hanne) 

 Vi skal have fulgt op på vores brandalarmsituation, hvor mangler der og hvor virker de ikke (Gert/Mathilde) 

 Vi kontakter Syddansk Erhvervsskole om muligheden for at blive praktiksted igen her i foråret (Hanne) 

 

Stalden og dagligdagen 

 Nye vaccinationsregler pr. 1. januar 2013: 

Reglerne omfatter heste og ponyer, der er basis-vaccineret efter 1. januar 2005. De skal inden pr. 1. januar 

2013 være vaccineret i overensstemmelse med nedenstående regler. (2 stk. basisvaccinationer og 1 stk. 

booster-vaccination) 

o Nr. 1 vaccine – opstart 

o Nr. 2 vaccine – tidligst 21 dage efter og senest 92 dage efter nr. 1 

o Nr. 3 vaccine – tidligst 5 mdr. efter og senest 6 mdr. og 21 dage efter nr. 2 

(Heste, der er basisvaccineret før 1. januar 2005, og hvor årlige vacciner er fulgt, skal ikke vaccineres 

efter de nye regler) 

 Det er besluttet at Luna skal have vitamin-bolsjer, de kommer til at ligge i fodervognen. 

 Boksene er fine. Julie klarer staldpigeopgaven rigtig fint, det er dejligt, at der bliver fulgt op og ringet til det 

respektive staldhold inden weekenden. 

Rideskolen 

 Det går godt med rideskolen. Ventelisten er stadig lang. 

 Vi laver reklame for rideskolen på forsiden af hjemmesiden (Hanne og Lene) 

HIRI-hesteudvalg 

 Vi er i gang med det nye vaccine-program (Lene) 

Juniorudvalg 

 Intet nyt. 

Marketing og sponsorudvalg 

 El-Plus har givet en flot rabat på nyt komfur i rytterstuen og en vaskemaskine. HIRI sponsorerer et skilt i 

ridehallen, som tak for bidraget. (Hanne arrangerer) 

 Vi går i gang med funding igen (Hanne og Malene) 

Vedligeholdelsesudvalg 

 Erik undersøger opdatering af fjernsynskanaler og netværksforbindelse, der kigges på muligheden for at lægge 

pakkerne sammen. (Erik og Lise) 

 Vi arrangerer en arbejdslørdag den 21. april kl. 9.30. 

 

 



Stævneudvalg 

 Stævneudvalget har ansøgt om dato til distriktsstævne i pinsen, dressur- og springstævne for pony.  

 Stævneudvalget har ansøgt om dato til distriktsstævne i august / september, dressur- og springstævne for 

hest.  

 Der er planlagt ”ring og rid” for dressur både for hest og pony, torsdag den 26. april. 

 Vi afholder SH-cup 18. og 19. august. 

 Der er planlagt ”ring og rid” for spring for både hest og pony, 5. juli. 

 Priser på bjælkehytte til udendørsarealet undersøges af Hanne. Vi kigger på fundsmuligheder. 

 Nyt gardin til ridehallen undersøges (Marianne, stævneudvalg). 

Festudvalget 

 Intet nyt. 

Økonomi 

 Diverse 
o Husk at spare på strømmen. Lyset brænder rigtig tit i rytterstuen sent om aftenen, sluk altid efter dig 

selv. 
o Prisoversigten er opdateret på hjemmesiden. 
o Det er vigtigt at containeren stampes. 
o Vi starter nyt år med sponsorfakturering. Hanne opdaterer folder til at sende med ud. 
o Vestdjurs har givet rabat for første etape af vaccinerne til HIRI-hestene. 
o Opkrævninger fra HIRI skal tilmeldes PBS fordi priserne på indbetalingskort er steget og det er 

tidskrævende for kasseren ved manuelle indbetalingskort (vi mangler stadig at få 2 pensionærer med 
og en del elever) 

 Partsheste 
o Vi mister god indtjening, vi forsøger at finde flere parter! 

 Boksstatus 
o Vi har et par ledige bokse.         

 Opgørelser og indberetninger 
o Medlemsregistrering 2011 til DIF (DRF) er indberettet. 

o Regnskab 2011 er lavet og godkendt på generalforsamling. 

o Budget 2012 og 2013 er lavet og godkendt på generalforsamling. 

o Lokaletilskud 2011 er lavet og ansøgning er indsendt til Favrskov Kommune. 

o Aktivitets- og medlemstilskud 2011 er lavet og ansøgning er indsendt til Favrskov Kommune. 

Kurser og arrangementer 

 Vi forsøger at arrangere et longeringskursus. Er der nogen der kender en træner, som afholder kurser? 

 Der er planlagt dressurkursus med Sanne Glargaard den 24. og 25. marts – se opslag (Sanne). 

 Vi forsøger at arrangere et kursus med en dyrlæge i hestens førstehjælp. Hvordan forholder vi os med hensyn 

til sår? Hvordan behandler vi bedst en forvridning eller andet? Dato følger (Christina). 

 Førstehjælpskursus. Dato følger (Flemming). 

 Lær selv at massere din hest v/Gitte Søby. Kursus i heste-massage til husbehov. Kurset er udsat (dato følger) 

 Gratis foredrag i hestetandpleje (Camilla) 

Eventuelt 

o Vi planlægger visionsmøde søndag den 1. april kl. 10, for at få idéer til projekt ny ridehal 

o Hvordan ser din nye ridehal ud? 

o Har den måske et specielt udseende? 

o Kan den bruges til andet end ridning, eller har du andre idéer? 

Kom og vær med, vi sætter os i grupper og finder hver 5 idéer til HIRI perfekte ridehal.  

Referent, Hanne 


