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Mødetid: 5. november 2019 kl. 18.30 

Mødedeltagere: Lea, Lene, Sofie, Malene, Michael, Susan 

Afbud:  

Referent: Susan 
 

 

1. Opfølgning. 
● Vejen: Der skal fyldes skærver i kanten af HIRI vejen ude i siden i forbindelse med, at der laves en sti igennem 

skoven. (Michael)  
● Traktor: Der ledes fortsat efter en ny traktor. En løsning er lige om hjørnet. Finansieringsmuligheder undersøges 

nærmere. (Michael). 
● Energioptimerings projekt: Projektet er i gang. Der arbejdes pt. på styring af varmt vand i vandspiltovet og 

varmepumpe til rytterstuen og 1. sal. Der følges op. (Michael) 
● Projekt skovråd: Ridestier bliver anlagt senere i forløbet. HIRI er på bane. Intet nyt pt. Vi tager kontakt og hører 

status. (Malene, Lone og Lene) 
● Dybdalen og mountainbikes: Afventer Himmerigsstierne. Vi tager kontakt og hører status. (Malene, Lone og Lene)  
● Datapolitik: Der er udarbejdet dokumenter og leverandøraftaler er udformet. (Lene) Der arbejdes på en elektronisk 

løsning, hvor man automatisk accepterer HIRI’s persondataforordning, hvis man vælger at være medlem af HIRI og 
dertilhørende facebookgrupper. Det er lige på trapperne. (Lea) 

● Facebookgrupper: Der ses på HIRI’s facebookgrupper og medlemmer heri. Der ligger en oversigt på www.hiri.dk 
over HIRI’s facebookgrupper under Kontakt. 
 

2. Bestyrelsen 
● Køb af jord: Købet er godkendt af landbrugsstyrelsen og kommunen. Sagen er nu indsendt til Geodatastyrelsen til 

godkendelse. Sagsbehandlingstid her er ca. 4-5 måneder. Advokaten udarbejder skøde mv. og finansiering skal 
endelig klarlægges. (Lene) 

● LOA-lån: Bestyrelsen har besluttet, at når lånet i Lokale- og Anlægsfonden er indfriet, skal HIRI’s årsregnskab og 
tilskudsansøgninger ikke længere revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor, men derimod en 
foreningsvalgt revisor, der vælges direkte på generalforsamlingen af medlemmerne. Den endelige indfrielse af LOA 
lånet er lige på trapperne. Den sidste ordinære ydelse falder 31.12.2019 og herefter resterer kun et mindre beløb 
primo 2020. Der pågår undersøgelser om restsummen kan indfries her i 2019, således ændring i revisor kan ske fra 
og med 2020. (Lene) 

● Drift af HIRI: Tak til alle, som står for en opgave i forbindelse med drift af HIRI. HIRI kan kun drives, hvis vi gør 
tingene sammen. 

       
3. Ansatte 

● Nadia: Nadia er kommet godt i gang og det går rigtig godt. (Sofie) 
● APV: Der skal laves en APV med Nadia. (Sofie) 
● Børneattester: Der følges op på børneattester på alle ansatte og undervisere. (Lene) 

      
4. Stalden og dagligdagen 

● Møgcontainer: hop/stamp/fordel og husk presenning. Jo færre gange den skal tømmes, jo billigere for os. 
● Rotter: Hr. Rotte hopper stadig gladelig rundt i møgcontaineren. Kommunen kontaktes igen. (Lene) 
● Store trillebører: Vi undersøger indkøb af nye. Michael finder 1 via nogle reklamer han så i Herning. (Michael) Og 

Nadia opfordres til at finde 1, som hun synes er god at køre med. (Sofie) 
● Bokstavler: Vi skal hver især opdatere tavlerne på boksene med foder og wrap. Husk også at skrive ”heste-wrap” 

eller ”pony-wrap”. 
● Lys og hoveddør: Dem der giver nathø skal slukke lyset i rytterstuen og stalden og lukke hoveddøren ved 

toiletterne, så vi sparer på varmen/lyset. Lyset i hallen slukker automatisk – det kommer lyset i rytterstuen også til, 
når energioptimeringsprojektet er udført.  

● Borde-bænkesættene: Borde-bænkesættene, der står udenfor, skal op i laden og overvintre. Har nogle lyst til at 
hjælpe med at flytte dem op bagerst i laden. Dato meldes ud på staldens facebookgruppe. (Michael) 

● Bokslejestigning: Der kommer en stigning i boksleje pr. 1. januar 2020. Bokslejen stiger med 25 kr. pr. måned. 
      

5. Fold og baner:  
● Nye folde/opkøb af jord: Der kommer folddag når jordkøbet er gået igennem. Foldene forventes først planlagt til 

foråret. Samtidig skal der skitseres, hvorledes foldene skal se ud fremover med de nye arealer. Kom gerne til 
Malene hvis du ønsker at være en del af foldudvalget. (Malene mfl.) 

● Vinterfoldplan: Plan er lavet og gælder fra 16. november. Alle har fået deres ønske opfyldt. Til foråret ser vi på nye 
måder at tildele folde på. (Malene)   

● Mulighed for heldagsfold året rundt: Vintermåneder dog til lille merpris, da hesten håndteres 1 ekstra gang. Den 
vil komme i boks til frokost og fodres og herefter flyttes ud foran stalden. Samtidig tilbydes at wrap serveres på 
folden, hvis ejer sørger for, at der står en balje foran folden. Det koster 2 ekstra ydelser at komme på jordfold efter 
frokost og få wrap derud.  

http://www.hiri.dk/
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● Springbanen: Der er modtaget tilbud på arbejdet med springbanen. Tilbuddene ligger udenfor HIRI’s budget. Er der 
nogen, som har andre forslag til, hvordan vi kommer videre med at jævne, dræne mv.? (Malene) 

● Vandingsanlæg: Der er foretaget et telefonisk eftersyn af vandingsanlægget – det vander ikke korrekt. (Michael og 
Laila) 

● Oversigt over folde: Oversigt/skitse med folde ønskes på den store tavle. (Malene). 
● Ny bund i ridehallen: Vi undersøger muligheden for optimering af bund (Malene) 

     
6. Kursus, arrangement og undervisning 

● Arrangementer og undervisning: Arrangementer og undervisning i weekender skal aftales med halkoordinator 
Malene. 

● Undervisning: Vi arbejder på 1 samlet facebookgruppe til undervisning så man kan få et samlet overblik over, 
hvornår der undervises de enkelte dage. Samtidig giver det alle medlemmer et overblik over, hvem der underviser 
på HIRI. (Lea) 

● Undervisere på HIRI: Undervisere på HIRI tilbydes kun 1 aften pr., da HIRI ønsker diversiteten i 
undervisningstilbuddet og at underviserne på HIRI har lige muligheder. 

● Weekend kurser/undervisning: Dejligt, at der arrangeres weekend kurser/undervisning af stalden ☺. 
 

7. Økonomiudvalg 
● HIRI´s økonomi: HIRI´s økonomi er sund og stabil. (Lene) 
● Djurslands Bank: HIRI mødes med Djurslands Bank ang. jordkøb og traktor. (Lene) 
● Køb af jord: Købet er godkendt af landbrugsstyrelsen og kommunen. Sagen er nu indsendt til Geodatastyrelsen til 

godkendelse. Sagsbehandlingstid her er ca. 4-5 måneder. Advokaten udarbejder skøde mv. og finansiering skal 
endelig klarlægges. (Lene) 

● LOA-lån: Bestyrelsen har besluttet, at når lånet i Lokale- og Anlægsfonden er indfriet, skal HIRI’s årsregnskab og 
tilskudsansøgninger ikke længere revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor, men derimod en 
foreningsvalgt revisor, der vælges direkte på generalforsamlingen af medlemmerne. Den endelige indfrielse af LOA 
lånet er lige på trapperne. Den sidste ordinære ydelse falder 31.12.2019 og herefter resterer kun et mindre beløb 
primo 2020. Der pågår undersøgelser om restsummen kan indfries her i 2019, således ændring i revisor kan ske fra 
og med 2020. (Lene) 

● Bokslejestigning: Der kommer en stigning i boksleje pr. 1. januar 2020. Bokslejen stiger med 25 kr. pr. måned. 
     
8. Rideskole, parts og elevheste 

● Status elevheste: Heino, Niklas og Frodo mangler part. Ellers er der godt booket. Der arbejdes på en særlig 
partsløsning på Heino, hvor man ikke skal have staldvagter. (Susan) 

● Rideskolen: Fuld booket på alle hold. Meget ros til Anne og Maja for varieret og kvalitets undervisning. 
 

9. Haludvalg 
● Ansøgning: Desværre fik vi afslag igen igen. Er der nogle som har energi til at hjælpe med at være en del af 

haludvalget (kontakt Michael på mail: mhaugaard1@yahoo.dk) 
● Favrskov Erhvervsråd: HIRI vil gerne være medlem af Favrskov Erhvervsråd for sparring ifbm. halprojektet. 

Forventes at være fra 2020. 
    

10. Vedligeholdelsesudvalg 
● Ekstra jord: Jordbunke ved grantræerne skal bruges til ridestien nede ved vejen. Afventer ny traktor som skal 

bruges til arbejdet.  
● Loftsvinduer: Loftsvinduer i stalden skal justeres/skiftes – planlægges ind. 
● Utætheder tag mv.: Der kigges på en løsning på utætheder over stalden og rytterstuen. (Michael)  
● Indkørsel: Vi bestiller Laust til den årlige vedligeholdelse af vejen op til hestetrailere (Malene).   

      
11. Stævneudvalg 

Stævneudvalget har reserveret følgende dage til stævner i 2019: 
● 23. november 2019: Internt julestævne (Deltager du i stævnet, skal du hjælpe - IKKE hele stalden) 

 
12. Juniorudvalg 

● Ikke noget pt. Juniorrepræsentanter er velkomne i starten af bestyrelsesmøderne. I kommer bare. 
 

13. Marketing- og sponsorudvalg 
● Vi ønsker flere HIRIér, som har lyst til at søge fund rasing, puljer eller andre sponsorater. Sig til hvis du har 

mulighed for at hjælpe. 
      
14. HIRI´s Skovrådsudvalg 

● Vi følger op. (Malene, Lone og Lene)  
      

15. Cafe HIRI: 
● Der arbejdes på en grill hytte ved terrassen, som ikke blæser omkuld (Michael) 

      
16. Eventuelt 

● Julefrokost: Julefrokost på HIRI er lørdag den 7. december – se opslag på HIRI. 
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● Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 14. Januar 2020 kl. 18.30. Bestyrelsesmødet i den 1. halve time er åbent. 
Alle er derfor velkomne til at komme i starten af mødet, hvis man har nogle spørgsmål eller emner man ønsker at 
vende. 


