
Referat af bestyrelsesmøde den 22. marts 2011 

Fremmødte: Lone, Lene, Hanne, Sofie og Mathilde 

Afbud: Flemming, Søren og Sanne. 

Opfølgning 

 Højtaleranlæg er på vej, leverandøren går i gang i løbet af de næste par måneder. 

 Projekt staldskab er udsat til efteråret, vi prioriterer at bruge alle vores kræfter på vores udendørs 

springbane og få lavet saddelrum i hallen. 

Stalden og dagligdagen 

 Boksene er super pæne. 

 Der er en ledig boks. 

Rideskolen 

 Det går godt med rideskolen, holdene kører godt og Mathilde styrer det rigtig fint. Tak til alle de 

andre der også hjælper. 

Partsheste 

 Der er lejet 4 parter ud af 16. Vi laver en kampagne, for at få flere lejet ud. Der er nedsat et udvalg 

til at varetage opgaven. 

Juniorudvalg 

 Der er arrangeret ridelejr den 30. april til 1. maj. Tilmelding kan ske på listen i ridehallen på HIRI. 

Arrangementet er for alle de elever som går til ridning om fredagen. 

Økonomi 

 Vores elforbrug er steget med 25 %, så vi skal alle gøre en indsats for at få vores forbrug bragt ned. 

Vi skal spare, sluk lyset efter dig og skru ned for radiatoren hvis der ikke er behov. 

 Indberetning af medlemsregistrering 2010 til DIF (DRF) er lavet 16. januar 2011. 

 Ansøgning om lokaletilskud fra Favrskov Kommune er afleveret 1. marts 2011. 

 Ansøgning om aktivitets- og medlemstilskud fra Favrskov Kommune er afleveret 1. marts 2011. 

 Ansøgning om nedsættelse af vandafledningsbidrag for 2010 og aconto 2011 er indsendt til 

Favrskov Kommune 03.01.11 – vi afventer stadig svar. 

Sponsorudvalg 

 Vi tager stadig fat i nye sponsorer. Vi er ved at tegne en sponsoraftale med OK benzin. Aftalen løber 

et år ad gangen, og går ud på at vi skal udstede benzinkort til vores medlemmer. Når HIRI udsteder 

et benzinkort modtager klubben kr. 200,- når du har tanket de første 500 liter, herefter modtager 

HIRI 5 øre for hver tanket liter. Støt projektet, overskuddet går til et godt formål og OK´s benzin er 

ikke dyrere end Q8 og Statoil. Info følger på hjemmeside og nyhedsmail fra sponsorudvalget. 



 Vi har søgt Hinnerup Idrætsparks Fond og afventer deres afgørelse. 

 Vi har fået en anonym sponsor til vores ryttermærker – tusind tak. 

Marketing 

 Vi arbejder stadig på at finde en stævneskjorte til vores stævneryttere. 

Stævneudvalg 

 Vi holder vores første distriktsstævne i ponyspring den 17. og 18. september.  

 SH-Cup er den 28. og 29. maj. 

 Vi holder torsdag-stævne i dressur (kun LA-niveau) den 14. april, hvor der er mulighed for 

bedømmelse af en C-dommer. 

 Husk vores stævne den 26. og 27. marts. 

Kurser 

 Jeff planlægger spring-kursus, dato følger. 

 Lone og Ann arbejder på planlægning af et programkursus for alle dressurryttere. Man rider et 

program igennem 2 gange og man vurderes af en dressurdommer udefra.  

Næste bestyrelsesmøde 

 5. april kl. 19 hos Mathilde.  

Eventuelt 

 Vi får opgraderet vores bredbånd fredag den 25. marts. 

 Vi arbejder med at færdiggøre udvalgsprojektet og vedligeholdelsesopgavelisten. 

 Vi opfordrer til, at så mange som muligt kommer til arbejdslørdag den 2. april.  

 

Referent 

Hanne 

 

 

 


