Referat af bestyrelsesmøde den 21. maj 2013
Deltagere: Lene, Hanne, Sofie, Christina, Malene og Megan
Gæster: Partsansvarlig: Anne
Opfølgning
• Hanne søger hjælpere til sponsorudvalget, kontakt gerne Hanne på hanne_hiri@live.dk, hvis du har lyst til at
være med.
• Riisfort har tegnet sponsorat, nyt skilt til ridehallen er på vej. (Hanne)
• Nyt dækken til møgcontainer indkøbes. (Hanne og Janni)
Stalden og dagligdagen
• Janni stopper som staldpige den 31. maj og Camilla Nielsen (Ajour) starter 1. juni. Tag godt imod Camilla.
• Vi undersøger pris på overvågningskameraer til opsætning på HIRI efter 1. juni. (Jan)
• Den sidste slukker og lukker. Det er vigtigt, at alle husker, er man sidste mand, måske efter man har givet
nathø, skal man slukke alt lys på HIRI og se efter, at kaffemaskinen i rytterstuen er slukket.
• Træpiller pr. 1. juni. Fra d.d. er det muligt at skifte fra halm til træpillesmuld. Det vil sige, at du må muge din
halmboks i bund og fylde træpillesmuld ind i stedet for (se hvor mange poser træpiller din hest skal have på
opslagstavlen v/ indgang til ridehallen). (Malene)
• Der kommer en ”køreplan” vedr. træpillesmuld op på opslagstavlen og lidt om ædehalm og hø. (Lene)
• Der er bestilt ”Hay-bars” ved miljøstald (Lene).
• Dem der ikke deltog på vores folddag lørdag den 18. maj, hvor vi gennemgik og reparerede alle folde,
opfordres til at tømme HIRI-hestenes bokse for halm i forbindelse med overgang til træpiller. På whiteboardtavlen v/ ridehallen, er listen over de heste der mangler (skriv dit navn ud for den boks du tømmer og starter
op med træpillesmuld). Husk først til mølle princippet – nogle bokse er store og andre er Heino størrelse…
• Vi har fået foretaget el-syn på HIRI, hvilket var påkrævet ved tegning af ny forsikring. Der er et par småting,
der skal udbedres. (Carsten og Jan)
Fold og baner
• Der skal køres sand på vores udendørs springbane. Hold øje med opslag/infomail, hvilken dag det bliver, kom
og vær med og tag gerne en skovl med. (Megan)
• Vores græsfolde er blevet repareret, men vi mangler at slå græs under tråden hele vejen rundt. Græsfoldene
må gerne tages i brug, når man har slået græs under tråd på egen fold. (der står en buskrydder i den gamle
lade).
• Vi får et par nye pensionærer, derfor er foldplanen revideret (se revideret foldplan på opslagstavlen ved
ridehallen). (Sofie)
Rideskolen
• Rideskolen holder sommerferie i hele juli og den første uge af august.
• Der er nu 3 hold fredag og 3 hold lørdag, det vil sige at ridehallen er lukket om fredagen fra 15-18 og om
lørdagen fra 10-13.
• Til alle rideskoleforældre: alle indbetalinger bedes foregå over PBS.
• Kontakt Sofie på sofie_eggert@hotmail.com hvis du kender nogen der har lyst til at gå til ridning. Hvis vi ikke
har plads lige nu, kan man altid blive skrevet på rideskolens venteliste.
• Der er et ønske fra rideskolen om, at der middagsfodres kl. 12.30 om lørdagen. De små piger har svært ved at
styre hestene/ponyerne, hvis vi fodrer, når de trækker rideskolehestene tilbage i stalden.
HIRI-hesteudvalg
• Alle partsryttere har undervisningspligt.

•

Alle partsheste har et deleskab. Rytterne deles om de skabe, der er tildelt partshesten. Det er de 4 skabe, der
står ved indgangen til hallen.

Juniorudvalg
• Intet nyt.
Marketing og sponsorudvalg
• Peter Adolfsen har sagt ja til at hjælpe til i sponsorudvalget. TAK.
• Vi har indhentet nye, gode priser på bandereklamer.
• Arbejdet omkring indhentning af nye sponsorer til HIRI er i gang.
• Der arbejdes på en fondsansøgning til ny traktor.
• Der arbejdes på fondsansøgning til Tuborgfonden til endnu en rideskolehest.
• Der laves nye medlemskort hvert år til august. Hvis du er ny og har brug for et medlemskort fordi du skal
starte stævne, kan du bestille et medlemskort hos Hanne på hanne_hiri@live.dk.
• Støt HIRI når du tanker benzin, bestil et benzinkort hos OK benzin. Bestillingsblanketterne ligger i pulten i
rytterstuen.
Kurser og undervisning
• Førstehjælpskursus v/ beredskabschef René Bech. René kommer og underviser i førstehjælp og
brandbekæmpelse lørdag den 16. juni kl. 10-15. Tilmeld dig på opslag i rytterstuen hvis du har lyst til at være
med. (Malene)
Stævneudvalg
• Ring, mail og rid dressurstævne torsdag den 13. juni.
• Ring, mail og spring torsdag den 8. august.
• Vi afholder SH-cup stævne den 31. august og 1. september 2013.
Økonomi
•

Økonomi generelt

o
o
o
o
o
o
•

Vi er fortsat sparsommelige.
Likviditetsbudget pr. 30. april er gennemgået. (Malene og Lene)
Opstartsgebyr for træpillesmuld opkræves pr. 1. juli jfr. priser på www.hiri.dk.
I juli er rideskolen lukket og der opkræves ingen kontingent.
Bøn til alle HIRI´s medlemmer – I bedes tilmelde jeres indbetalinger til PBS
Vi er blevet opfordret til at tegne en netbanksforsikring af vores forsikringsselskab, hvilket vi har
gjort.

Opgørelser og indberetninger

o

Intet nyt

Boksstatus
• Vi har både ledige heste- og ponybokse. Kontakt Christina chriszoe@hotmail.dk.
Forslag fra stalden til behandling på bestyrelsesmødet
• Ingen indkomne forslag.
Eventuelt
• Vi holder staldmøde torsdag den 6. juni kl. 20.
• Husk at tilmelde dig vores nyhedsmail på hjemmesiden.
• Vi efterlyser mælkejunger til vores nye dressurbane. Er der nogen der kender nogen, som måske har nogen
de gerne vil af med.(Henvend dig til Malene, hvis du kender til nogen)
• Vi søger brugt springmateriel.(Henvend dig til Malene, hvis du kender til noget)
Referent / Hanne

