Referat fra bestyrelsesmøde den 8. Marts 2021 kl 18
Deltager: Lene, Anne, John, Sofie og Lea
Referent: Lea
Afbud: Ditte
Bestyrelse
- Bestyrelsen konstituerer dags dato og lyder som følgende:
o Formand: Sofie Bangsgaard
o Næstformand: John Jakobsen
o Kasser: Lene Friis
o Sekratær: Lea Slemming-Adamsen
o Bestyrelsesmedlem: Anne Meta Nielsen og Ditte Seneca
- Ansøgninger – Vi nærmer os budgetansøgningen for kommunen – der skal bl.a. sendes
ansøgninger ind på 25-års reglen.
Generalforsamlingen
- Bestyrelsen sætter en ekstra dato ind til generalforsamlingen i tilfælde af at
forsamlingsforbuddet ikke ændres efter den 15. marts. Derfor vil bestyrelsen gerne, at man
sætter kryds i kalenderen søndag den 11. og 18. april kl 14, i håbet om at restriktionerne
ophører inden en af datoerne.
- Efter generalforsamlingen vil der være staldmøde. Punkter til staldmødet kan sendes til
bestyrelsen på mail. (Hiribestyrelsen@gmail.com)
- Planer for HIRI og ny struktur i bestyrelsen tilgavn for HIRI.
Elevholdsundervisning og forældre
- Bestyrelsen søger fortsat vikarer til rideskolen
- Lørdag og søndagens første hold kan starte kl 9.45, da hestene kræver lidt længere tid til
klargøring.
- Retningslinjer er der styr på.
- Nyhedsbreve vil blive sendt ud.
Undervisning
- Der holdes øje med ekstra kvalificeret undervisning til afholdelse i weekender(kurser).
Kontakt Lea for yderligere information.
Projekter – status
- Loft i stald
o Lamper og el bliver færdiggjort og nye og gamle sat op på ny af Mikael Astrup og
Nicolai Ravn
o Lysningerne mangler at blive færdiggjort (Lea)
o Hullet i troldtekten bliver lappet kommende weekend.
- Større renovering af veje/plateau:
o Plateau ved folde ved møgcontainer
o Vej fra møgcontainer og op
o Vej foran stald og parkering
- Samle sten på ny jord – Der undersøges om Laus har en stensamler til at hægte på traktoren
ellers bliver der behov for hjælp fra hele stalden (Der arrangeres muligvis en fælles dag til
hygge i godt vejr)
- Nye folde og struktur – Hvad ønsker stalden? Kunne man være interesseret i at deltage i at
diskutere de forskellige stukturere og muligheder så kontakt Lea, så kan der blive arrangeret
et foldmøde. Ønsker, tanker, tovholder?
- Kunstgødning nyt græsareal – Der skal lige samles sten først, så er Casper klar til at køre
gødning.
- Fræsning af skridtsti – Klares af Laus
- Mere lys på udendørsbanerne – der er mere lys på vej til begge ridebaner.
- Færdiggørelse af lyset i rytterstuen (John)

-

Skovprojekt – Der har været lidt stilstand i aktiviteten (Anne)
Projekt bund i hal – Forbedring af bunden foretages tirsdag den 9/3
Ridebanerne må gerne blive tromlet til forbedring af dybden.
Lift til solarie – Har forhørt sig ved forskellige leverandører (John)

Arbejdsdag
- Søndag den 6. juni 2021 kl. 9-16
- Søndag den 12. september 2021 kl. 9-16
Halprojekt
- Status – Kontakt til politikere. Der er kigget på tegninger og revidering (John, Lars Erik og
Anne)

