Referat af bestyrelsesmøde den 19. april 2012
Deltagere: Lene, Hanne, Sofie, Christina, Malene, Flemming og Mathilde.
Opfølgning












Partskampagne i gang og næsten færdig, Sofie tager billeder af Lise og Rex (Mathilde, Sofie, Lene og Hanne).
1. maj fonden inviteres i uge 26 og 27, hvor HIRIs slagleklipper er i brug (slagleklipperen har vi købt for penge
doneret af 1. maj fonden)
Vi er ved at følge op på vores bandalarmsituation. Flemming får besøg af Dansk Brand, som kommer og
præsenterer en løsning der virker.
Vi har kontaktet Syddansk Erhvervsskole om muligheden for at blive praktiksted igen. Der er mulighed for
praktikant i uge 43-47.
Sponsorudvalget følger op på skilte til El-plus og Beslagsmed Jess Schultze.
Vi undersøger opdatering af fjernsynskanaler og netværksforbindelse, der kigges på muligheden for at lægge
pakkerne sammen (Lise og Lene)
Vi forsøger at arrangere et kursus i hestens førstehjælp i samarbejde med en dyrlæge. Dato følger (Christina).
Vi forsøger at arrangere et longeringskursus.
Kursus i hestemassage v/Gitte Søby. Dato følger (Mathilde).
Førstehjælpskursus. Dato følger (Flemming).
Gødningsprøver og ormekur. Dato følger (Malene)

Stalden og dagligdagen



Vi har besluttet at indføre dialogmøder med staldpigen.
Vi gør klar til gødningsprøver og ormekur. Malene og Julie giver ormekur. Hold øje med infomail og opslag.

Rideskolen



Vi søger efter ny assistent til rideskolen.
Vi kigger efter nye rideskoleheste (de er kommet Thorleif og Frida).

HIRI-hesteudvalg


Hvis der er nogen der har udstyr der ikke længere bruges, vil HIRI-hestene gerne arve.

Juniorudvalg


Er der spændende arrangementer på vej?

Marketing og sponsorudvalg




Vi arbejder på fundsansøgninger igen, vi forsøger at søge midler til en ny traktor.
Vi har ansøgt Kulturelt Samvirke for Favrskov Kommune til udendørs bjælkehytte. Vores ansøgning ligger i
bero hos Kulturelt Samvirke til der igen er midler til rådighed.
Vi har modtaget sponsorstøtte fra OK-benzin. Vi skal igen i år sælge 10 kort for at opretholde vores
sponsoraftale, en del har allerede bestilt – tak for det. Man kan både bestille kort via www.hiri.dk og med
folder, som hænger på opslagstavlen på HIRI.

Vedligeholdelsesudvalg


Intet nyt.

Stævneudvalg






Lise arbejder på at finde dommere til vores pinsestævne, 26. – 28. maj.
Der er planlagt ”ring og rid” for dressur både for hest og pony, torsdag den 26. april.
Vi afholder SH-cup 18. og 19. august.
Der er planlagt ”ring og rid” for spring for både hest og pony, 1. juli.
Vi holder distriktsstævne for hest i spring den 8. – 9. september.

Festudvalget


Intet nyt.

Økonomi


Diverse
o Intet nyt.



Partsheste
o Vi mister god indtjening, vi forsøger at finde flere parter.
(Vi har lavet opslag på hver lånehest, som er sat op på opslagstavlen i ridehallen)



Boksstatus
o Vi har et par ledige bokse.



Opgørelser og indberetninger
o Intet nyt

Kurser og arrangementer


Vi følger op fra sidst – se under opfølgning.

Eventuelt

Referent
Hanne



Man planlægger selv foldaften. Alle folde gødes lørdag den 21. april, hvor vi har arbejdslørdag på HIRI.
(Alle bedes respektere Mathilde eller bestyrelsens beslutning om ændring af en eventuel foldplan. Det er
et puslespil at få tingene til at gå op – og det kan ikke undgås, at der laves ændringer når heste/ponyer
flytter til eller fra HIRI)



Spring om søndagen
o Spring er fra 9.30 til 12.30
o Der skal være en voksen til stede

