Mødereferat

Mødetid:
Mødedeltagere:
Afbud:
Referent:

25. oktober 2018 kl. 18:30
Lea, Lene, Emma, Malene, Michael, Hanne, Jan, Rikke, Susan
Ingen
Susan

1.

Opfølgning
•
Vejen: Vi lægger asfalt på indkørslen. Der er indhentet tilbud. Starter så snart som muligt. (Michael)
•
Traktor: Til brug for vintervedligehold af kommende asfalt indkørsel og opdatering af nuværende traktor, leder vi
efter et nyt tilbud på en traktor. (Michael)
•
Test af DanLøn: DanLøn skal testes, om det kan erstatte Bluegarden som lønsystem for at spare penge i gebyrer.
Der testes i løbet af efteråret. (Randi og Marianne)
•
Foderplan elevheste: Der følges op på foderplaner på elevhestene
•
Energioptimerings projekt: Den endelige fordeling af midler fra tilskudsordningen til energioptimering inden for
folkeoplysningsområdet er nu godkendt på Kultur- og Fritidsudvalgsmøde og HIRI har været så heldig, at blive tildelt
midler til energioptimering. Et tilskud på 160.000 kr. Der forventes en årlig energibesparelse fremover på ca. 60 tkr.,
hvoraf de ca. 40 tkr. går til kommunen og ca. 20 tkr. går til HIRI. (Lene og Michael)
Vi afventer igangsætning af projektet. Favrskov Kommune har valgt, at en energirådgiver fra Kuben Management,
skal styre projektet i samarbejde med de enkelte foreninger. Vi vil blive kontaktet i uge 45/46. (Jan og Michael)
•
Projekt skovråd: Ridestier bliver anlagt senere i forløbet. HIRI er på bane. (Lone)
•
Dybdalen og mountainbikes: Vi har tidligere vendt, hvorledes vi får mountainbikes ruten øverst på skovstykket
ved siden af vores dressurbaner væk. Det er til stor fare for sikkerheden, at der cykles der. (Malene, Lene og Lone)
•
Sikkerhedsregler: Vi gennemgår vores regler, herunder sikkerhedsregler. (Lene) Der laves samtidig en kampagne
med EJ MOBIL på hesteryg. (Rikke)
•
Datapolitik: Der arbejdes på et produkt. HIRI´s data er kortlagt og Dansk Rideforbunds info og guides vedrørende
emnet er ligeledes vurderet. (Jan)
•
Foldplan: Vi holder folddag, da vi mangler at lave en viftefold, et par yderligere opdelinger og generelt gøre klar til
vinterfolde. Vi har brug for alle kræfter søndag den 4. november kl. 13. Vi forventer alle bidrager, da vi er fælles om
opgaverne på HIRI. Både private og partsheste. Der informeres på FB. (Susan). Malene sørger for indkøb af
materialer og Michael finder et pælebor.

2.

Bestyrelsen
•
Der er afholdt ekstra ordinær generalforsamling med valg af ny formand. Lea stiller op og blev valgt. Der er ligeledes
afholdt konstituerende bestyrelsesmøde. Hanne er næstformand, Lene er kasserer og Susan er sekretær.

3.

Ansatte
•
Der sørges som vanligt for julegave til staldpersonale. (Rikke)

4.

Stalden og dagligdagen
•
Staldhold: Staldholdsformændene har været samlet for at erfaringsudveksle og give ens forståelse for
staldholdsopgaver og de pligter, der er en del af betalingen for at stå på HIRI. (Emma, Rikke og Lene)
•
Vi skal have strammet op på udmugningen igen på staldholdene. Alle hold skal tage boksene grundigt med at jævne
bokse og i den forbindelse tage alle de hestepærer, der dukker op. At samle hestepærer og gøre boksen plan er
vigtigere end at rive boksen. Samtidig skal der sies grundigt, så smuldet ikke går til spilde. Tal om det på holdene og
tag et par bokse i fællesskab. Er man i tvivl om, hvad der helt præcis menes, så spørg Emma og Lene.
•
Staldvagtskalender 2019: Staldvagtskalenderen for 2019 er lavet og ligger på www.hiri.dk.

5.

Kursus, arrangement og undervisning
•
Arrangement vedr. hestens adfærd af Lizette Nora kommer snarest for børn og unge i hele stalden.

6.

Økonomiudvalg
•
Bankforbindelse: Vi har skiftet bank til Djurslands Bank.
•
Økonomiudvalg: Lea er frem over en del af økonomiudvalget sammen med Malene og Lene. Lea introduceres for
likviditetsregnskabet/-budgettet ved lejlighed. Underskrift af bilag iværksættes.
•
Tilskud til energioptimering: Se under opfølgning.

7.

Rideskole, parts og elevheste
•
Status elevheste: Heino/Flicka mangler part. Chaplin har lige fået 2 nye parter.
•
Ny elevhest: Der ledes efter ny pony
•
Rideskole: Vi er fuldt booket og der er venteliste
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8.

Haludvalg
•
Politikerne synes desværre fortsat, at vi ikke skal med i budgettet vedrørende hal nr. 2. Haludvalget forsøger at få
politikerne til at udtale sig om, hvad de forventer ifht. ridesporten i Favrskov Kommune.
Vi fortsætter stadig med at søge.

9.

Vedligeholdelsesudvalg
•
Der er netop indviet et nyt stort og lækkert foderskur ”Madkassen”. Anvendes som det gamle, men man kan kun
have én gulvplads og én hyldeplads pr. hest. Anretterbordet skal holdes helt frit for diverse. Alt skal opbevares i
lukkede beholdere. Sørg for at få navn på alle tønderne.

10. Stævneudvalg
•
Vi holder julestævne lørdag d 24 November (Emma)
Mere info kommer snarest.
•
Derudover deltager HIRI for første gang i år i Elev skole Cup, hvor 4 dygtige ryttere skal ud at vise hvad de har lært
på hiri.
Læs mere om hvad Elev skole Cup er her:
https://www.rideforbund.dk/~/media/rideforbund/Ridesport/Discipliner/Breddeaktiviteter/Elevskole%20Cup/Elevskole
%20Cup%20informationsbrev_2018_2.ashx
11. Juniorudvalg
•
Der kommer en pudsedag før stævnet
12. Marketing- og sponsorudvalg
•
Christina (Amanda part Fie) fortæller, om de mange muligheder der er med fonde og søgning af puljer. En del fonde
ser positivt på at have så meget frivilligt arbejde som Hiri har. Christina kigger på det. Har allerede søgt penge til
førstehjælpekursus. Vi afventer afgørelse.
Vi skal have lavet en strategi for, hvad vi gerne vil søge og evt. lave et årshjul.
Christina vil gerne stå for udvalget.
13. HIRI´s Skovrådsudvalg
•
Står under opfølgning. (Lone)
14. Øvrige samarbejder
•
De 4 rideklubber i Favrskov Kommune: Næste møde tirsdag den 13. november 2018 på HIRI. Hvad er planen for
2019? Hvilke ting skal vi tage fat på i 2019? (Lone, John, Lea og Lene)
•
DRF12: Hvor er ridesporten om 10-15 år? Hvordan ser rideklubberne ud om 10-15 år? Flere ting drøftes, herunder
klubber, der er presset økonomisk. (Lone og Lene)
15. Eventuelt
•
Jubilæum: Hinnerup Ridecenter har 20 års jubilæum i 2019 og Hinnerup Rideklub 25 års jubilæum. Er der nogen,
som gerne vil være med til at arrangere? Dato fastlægges i 2019. Hanne, Rikke og Emma er i festudvalget.
•

Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 29. november 2018 kl. 18.30. Vi informerer på Facebook inden mødet, så I
kan komme med eventuelle spørgsmål og ideer til bestyrelsen på HIRI. (Susan)

•

Julefrokost: afholdes lørdag den 8. december 2018. (Claus og Allan)

•

Kalender 2019: Aktivitetskalender 2019 for HIRI afventer de endelige stævnedatoer, der først er godkendt sidst i
februar 2019. Først herefter kan vi planlægge arbejdsdage, jubilæumsdag osv.

