
Referat af bestyrelsesmøde d. 8. oktober 2015  
Deltagere: Lene, Malene, Laila, Hanne, Mads, Iben og Ditte. 
 
Opfølgning: 

 Staldholdsformændene mfl. informeres om, hvordan de nye baner skal køres. Det er de respektive 
staldformænds ansvar at samle et par stykker fra hvert hold der skal lære at køre baner. Formændene aftaler 
nærmere med Mads ang. hvornår og hvordan denne undervisning skal foregå. Mads taler derudover sammen 
med John ang. dette og får lavet nogle fælles retningslinjer for banekørsel. 

 Facadepartiet ved rytterstuen på førstesalen: Der igangsættes indhentelse af forskellige tilbud på dette fra 
lokale tømrer. (Mads tager kontakt)  

 Udeblivelse fra arbejdsdage, stævnedage, klargøringsaftener osv.: For at undgå misforståelser skal der 
informeres om de gældende regler på et staldmøde samt i et nyhedsbrev. Der står i regelsættet, at ved 
udeblivelse koster det 500kr. Der opfordres til at man er obs på, at hvis man er forhindret, kan man bytte 
med evt. aftenfoder/nathø/weekendvagter/bilvask  osv. 

 Bestyrelsen arbejder på et årshjul over diverse aktiviteter, så man nemmere kan langtidsplanlægge. 

 Hvis HIRI skal bevare sin status, som hobby-brug og overholde diverse lovgivning, kræver det, at 
bokskontrakterne hele tiden er opdaterede med korrekte ejer og hest pr. boks. Dvs. har man skiftet pony 
eller hest, skal der udformes en ny kontrakt. (Malene) 

 Der følges op på regulering af ATP vedr. 2014. (Malene)  

 Der laves info-folder til nye i stalden med regler og diverse informationer samtidig opdateres www.hiri.dk 
med samme info. (Iben) 

 
Bestyrelse og opgavefordeling: 

 Ulla træder ud af bestyrelsen. Iben er valgt til sekretær. 

 Suppleanterne spørges, om de vil træde ind i bestyrelsen. (Ditte) 

 Der er sat navne på de ansvarlige for de forskellige opgaveområder. Listen hænger på opslagstavlen i stalden. 
Man skal kontakte den/de ansvarlige for det område, man har spørgsmål til.  

 Aktivitetskalender og best. møder 2016 planlægges. (Lene) 
 

Ansatte: 

 APV-opfølgning for John oversættes til engelsk. (Hanne) 

 Staldhjælpere 
o Ann-Helena; har fået lavet op i sit knæ og starter igen pr.1/11.  
o Louise (Sasha); er stoppet som staldhjælp. 
o KG; vikarierer 3x2 timer om ugen i oktober. 
o John; Grundet det ekstra benarbejde, når alle heste skal lukkes ind til middag i vintersæsonen er 

John sat op i tid. Han er nu i stalden fuld tid. Bestyrelsen og de personale-ansvarlige informerer og 
har løbende dialog med John omkring alle de tiltag der sker løbende. Fremafrettet vil John blive 
inviteret til at deltage i 1 del af bestyrelsesmøderne, hvor praktiske forhold i stalden drøftes.  

 Vi undersøger muligheden for at kunne tilkalde en ekstern vikar i forbindelse med sygdom og ferie. Såfremt 
der er frivillige nok til at dække vagtplanen, er det det man gør, da eksterne vikarer er dyre. (Hanne og Ditte) 

 Der er igen en del ansatte på HIRI – der følges op på børneattester, som er et krav for foreninger, hvis de er 
godkendt som folkeoplysende og får tilskud. (Lene)  

 Kontrakten for staldpersonale revurderes og opdateres. (Best.) 
 
Stalden og dagligdagen  

• Pr.1/11 går vi over til vinter smuld. Dvs. 1 pose i ponyboksene og 2 poser i hesteboksene. 
• Der er stor risiko for at vandrørene springer når det fryser. Derfor skal vinduerne være lukkede under frost. 

John skal ikke bruge tid på at åbne og lukke vinduer. 
• Beskeder skal skrives på engelsk på de nye små tavler på boksene.  
• Vi har fået lysmaster leveret. De flyttes fra nuværende plads i uge 43  
• Staldholdene er dejlig store nu – husk at selve staldvagten er planlagt til kl. 7-10. Ryd op alle steder og fej 

grundigt alle de steder John ikke kan nå i hverdagene. 
 
Fold og baner 

• Vinterfold projektet starter i uge 43. Der laves en smule om i originalplanen da fold I ikke kan bruge som 
vinterfold grundet stor vandmængde herpå. 

• Søen skal i samme forbindelse med foldplanerne laves. Der skal en vandlås på, da vi kommer til at lede mere 
vand her i/fra, fra foldene. 

http://www.hiri.dk/


• Der vil i samme omgang blive lagt rør i vejen så den ikke gentagende gange skyller væk ved store 
vandmængder.  

• Lysmasterne skal opsættes ved den udendørs bane som ikke har lys. Ligeledes vil der blive opsat lys til at give 
lys omkring de nye vinterfolde.  

• Ude banen til venstre er dog til tider meget våd. Der indhentes tilbud på at få nedlagt tegl i den. (Laila) 
• Man har selv ansvar for, at hegnet er i orden på den fold, hvor ens hest går. Dette gælder også at slå græsset 

under hegnet. Din fold lukkes, hvis hegnet er i stykker eller der ikke er slået græs under hegnet. 
• Der vil i forbindelse med foldprojektet være perioder med ændrede adgang til disse. John vil blive informeret 

omkring dette løbende. (Mads er tovholder) 
 
Vedligehold: 

 Hvis man har ekstra tid og godt kunne tænke sig at få nogle småopgaver indimellem i stalden kan man 
henvende sig til John som kan uddelegere opgaver. 

 Stor succes med det nye vandingsanlæg. Bestyrelsen modtagerne feedback hvis der er nogle som har noget 
hertil. 

 Bagtipskovlen er blevet ordnet. 

 Der er kommet ny dør i redskabsrummet inde ved ridehallen. Jubiii.  

 Der vil forsøgsvis blive afprøvet at afholde en mini arbejdsdag hver måned for de som har tid. Der vil blive 
lavet en liste på tavlen i rytterstuen med som skal laves. I den forbindelse er det vigtigt at kontakte John eller 
en fra bestyrelsen inden man går i gang. Der vil blive informeret nærmere omkring dette på næste 
staldmøde.  

 
Arbejdsdagsopgaver (eller til en arbejdsaften) 

 De nye stalddøre skal færdiggøres. Mangler udelukkende finish og olie. 

 Søjlen mellem Sasha og Locky justeres. 

 2 stk. boksplader skal udskiftes. VVS til vandkopper først. 

 Skabslåge i køkken 

 Stalddørene og boksfronterne trænger til terpentin/linolie.  

 Færdiggørelse af væg i teknikrum i hallen 

 Oprydning/sortering i teknikrum i hal 

 Oprydning/sortering i teknikrum i rytterstuen 

 Oprydning/sortering i køkkenskabe 
 
Projekter 

 Haludvalget har fået afslag om at få foretræde for kommunens kultur og fritidsudvalg udvalg, for at fortælle 
mere om halprojektet. 

 Projekt halplan søger nye medlemmer. Hvis man har lyst til at deltage i dette kan man kontakte Hanne. 

 Bestyrelsen er åben for at man tænker ud af boksen og opretter samarbejde med andre sportsklubber i 
forhold til i fællesskab at kunne søge midler til evt. fælles faciliteter. 

 
Rideskolen  

• Lisa (Frej) vikarierer for Emma frem til nytår, hvor Emma kommer tilbage fra Afrika. 
• Der laves en mappe til underviserne med diverse informationer – værdigrundlag, nye ideer, kalender mm. 

Der skal etableres bedre kommunikation med underviserne i form af personalemøder og en særlig gruppe på 
facebook – der arbejdes stadig på dette (Ditte og Iben) 

• Vi søger en ekstra vikar som kan afløse og undervise både fredag og lørdage ved behov. 
• Der er mange af elevhestene som ikke har sikkerhedsstigebøjler på deres sadler. Dette skal indkøbes. (Ditte) 

 
HIRI-heste udvalg  

 Scrubby er udgået som elevhest. 

 Lucky er sat til salg. 

 Der er kommet navne på elevhestenes sadler, hovedtøjer osv. 

 Gamle sadler i det store saddelrum tjekkes og vurderes. 
 
Partsryttere 

 Der er kommet forslag omkring fornyelses af skabene til partsryttere. Dorthe og Randi står for dette i 
samarbejde med Ditte. 

 
 



Juniorudvalg  
• Nye medlemmer søges. Henvendelse til Emilie. 
• Juniorudvalget er ved at planlægge et bredde-stævne. 
 

Marketing- og sponsorudvalg  

 Bonus fra LH Foder må ikke bruges til ordinær drift, men må kun bruges til præmier og stævner. 
 
Stævneudvalg 

• Der er stadig plads til flere medlemmer i stævneudvalget. 
• Breddestævne d. 25. oktober. 
• Staldmesterskab i spring bliver d. 22. november 
• Elevstævne og yngste stævne/julehygge bliver d. 6. december 
• Lisa følger op på klubpokal og pointsystem. (Info på facebook kommer senere) 

 
Kurser, undervisning og arrangementer  

• Lisa har annonceret opstart på ryttermærke 3 
• Mads, Hanne og Marlene deltager i kurset ledelse af frivillige i praksis 
• Der drøftes at genopfriske brandplanen for Hiri. I tilfælde af brand er det vigtigt at alle ved hvad der skal 

gøres og hvem der skal ringes til.  Er der en forældre eller bekendt der er brand/rednings – person og som har 
lyst til at lave sådan et kursus for alle på Hiri hører bestyrelsen gerne herom. 

• Mette (lørdagsunderviser) holder horsemanship undervisning søndag d.1/11. Kurset er for alle. Se opslag på 
FB. 

• Mette afholder også longerings kurser. Hvis dette har interesse kan Iben kontaktes. 
 
Økonomi 

• Likviditetsbudget og -regnskab følges tæt af Lene og gennemgås af Laila.  
• HIRI har en sund økonomi.   
• Alle indkøb skal forhåndsgodkendes af enten Laila, Malene eller Lene.  
• Boksstatus: vi har et par ledige bokse. 
• Det er vigtigt, at alle medlemmer melder opkrævninger fra HIRI til PBS – det er billigere for HIRI og samtidig 

betyder det, at bogføringen kører næsten automatisk og meget mindre tidskrævende  
• Obs at man kan søge ”Fritidspas” eller ”Idræt for alle børn”, som giver økonomisk støtte til familier, som har 

brug for støtte til ridesporten. Kontakt Lene på bogh.hiri@mail.dk. 
• Der er lavet nye elektroniske fakturaer til diverse faktureringer, der af og til skal laves.   

 
Eventuelt 

 Jordbrugsteknolog studerende Pernille starter et ”praktik”-forløb på Hiri. Hun vil besøge os 6 gange, hvor 
fokus vil ligge lidt forskelligt ifht. de opgaver hun bliver stillet fra uddannelsen. 

 Facilitetskontingent i forbindelses med undervisning. Det koster 100kr hvis man vil benytte ridehallen uden 
undervisning og 50kr hvis man benytter ridehallen/ude banerne i forbindelse med undervisning 

 Vinteren nærmer sig og vi bliver igen mange i ridehallen. Derfor er det vigtigt at huske at overholde div 
trafikregler når man rider i hallen. 

 Næste bestyrelsesmøde mandag den 23. november kl. 19.30 i rytterstuen. 

 Staldmøde tirsdag den 3. november kl. 19 i rytterstuen. 
 
 
Referent, Iben 


