
Mødereferat

Mødetid: Tirsdag d. 25. oktober 2022 kl. 19
Mødedeltagere: Lene, Mikael, Anne, Gitte, Jacob, John
Afbud:
Referent: Gitte

1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
A. Bestyrelsesreferat fra 22. september 2022 godkendes hermed.
B. Bestyrelsesreferater underskrives ved behov.
C. Der laves IKKE referat af staldmødet. Mød op og vær med.

2. Meddelelse fra formanden
A. Fortsat fokus på hvor vi kan spare. Alle forslag er velkommen
B. Alle skal tænke over hvordan vi  kommunikerer på de sociale medier, og i stalden - så vi beholder

den gode tone. Vær også opmærksom på, hvordan du modtager en besked.
C. Benyt bestyrelses mailen - hvis der er noget der skal tages op

3. Opfølgning
A. Der bestilles et A-stykke til traktoren, så græsslåmaskinen kan kobles på, både nemmere og mere

sikkert. John
B. Punktet omkring nedsættelse af udvalg og tildeling af opgaver/ansvar til hele stalden flyttes til et

ekstra møde onsdag den 16. november 2022. Bestyrelsen
C. Bevilling af penge til projekter. Overfladevand - vi har fået godkendt 100.000 kr. til et projekt, til

opsamling af overfladevand fra NRGI. Bevillingen er gyldig i 3 år fra 29. juni 2022. Mikael
D. Fikseringsboks.  Plads, er den mobil og pris undersøges. Lige nu er der hverken økonomi eller plads

til det.
E. Der bestilles sand til springbanen til foråret, og der skal bruges hænder til at fordele sandet. xxxx
F. Sæson for salt køb af service/evt. egen saltspreder. Der tages kontakt til kommunen. Mikael
G. Hanebåndene i hallen er meget slidte og skal kigges på. Projektet er udsat til foråret. Der indhentes

yderligere tilbud på renoveringen. John. Der skal søges penge. Lene
H. Havedøren skal laves. Døren er rettet, men der kommer et tilbud på en ny dør.  John
I. Der skal sættes sidevinduer i vores dommertårne ved dressur banerne. Opgave til vedligeholdelses

udvalget.
J. Der skal ryddes op på FB-siden omkring Spring. Bestyrelsen har besluttet, at alle HIRI tilhørende

facebook grupper, skal tilhøre HIRI og være ansvaret herfor skal ligge her. Bl.a. pga. GDPR. Anne
K. Der arbejdes igen (fortsat) med flytning af solariet til over opsadlings pladserne. Projektet udskydes

indtil videre. xxxx
L. Fodervogn. Der er kommet en kasse på. Vognen skal sikkerheds optimeres. Opgave til vedligeholds

udvalget.
M. VVS skal lave tegning over nye vandmålere og hvor de er placeret til Favrskov Forsyning. John
N. HIRI’s regler - Reglerne, herunder sikkerhed, skal opdateres/vurderes. Alle
O. HIRI’s ABC - En uddybning af regler og beslutninger - vurderes løbende og offentliggøres på staldens

facebook, når vi er klar. Alle

4. Bestyrelsen og ansatte
P. Konstituering: Fordeling af opgaver - hvem har ansvaret for hvilke opgaver. Opgaverne kan evt

komme til at hænge sammen med de udvalg, der beskrives på næste bestyrelsesmøde.



Q. Kontrakt til undervisere på elevhold. Ny lovgivning på vej. Undervisere, der arbejder mindst 3 timer
om ugen i en periode over 4 uger, skal pr. 1. januar 2023 have en kontrakt. Lene

R. Nadia - Arbejdstid - opgaver. Der skal laves en drejebog/funktionsbeskrivelse.
S. Pulje der er mulighed for at søge Realdania: Det bliver ikke i denne omgang.
T. Grøn pulje - NRGI: Vi udskyder til næste omgang.
U. Sokkesalg (Bambusa): Det gør vi ikke noget ved.
V. Retningslinjer for syg hest: Der ligger retningslinjer fra tidligere - Herpes 5.

5. Rapport fra udvalgene
Staldudvalg

A. Bortskaffelse af paller. DLG tager EUR paller med retur. Øvrige kan anvendes til noget
rumopdeling til vores træpæl m.v. i den gamle lade. Lene

B. Varme på vandrør i ponyafd. Slået fra nu. Men lige om lidt skal det på igen. Mikael
C. Træpiller Studstrup. Vi har undersøgt om der er noget der kan bruges - og afventer. Mikael
D. Oversigtsplancher. Containere og øvrigt affaldsinfo. Der kommer en meget fin oversigt. Gitte
E. Sikkerhed i hallen. Ingen parkering og snak på hovslaget ved indgangen.
F. Brug kun trillebøren når du skal bruge den. Når du er færdig skal den på plads.

Foldudvalg v/Mikael
A. Vi kigger på strøm i hegnet. Kan vi spare på noget ved at slukke i lukke timer. Mikael
B. Godkendelse af vinterfold planen. Tak til Sofie.

Rideskole- og partsudvalg v/Anne og Jacob
A. Jacob giver stafetten videre til Gitte, som har sagt ja til at overtage vores parter. Jacob vil

være behjælpelig med at få overdraget viden og funktion til Gitte, hvor hun vil være
kontakten mellem vores parter og bestyrelse fremadrettet.

B. Der laves en strategi for, hvordan der muges ud i boksene. Nadia muger hver dag - det
samme gør staldholdene. Derudover er det kun parterne der kan muge - hvis der er behov
for ekstra. Max 1 gang pr. dag. Og kun lort og strå. Si grundigt.

C. Carlos og Leikas bunde startes op igen. (Stalosan, halmpiller, træpiller og smuld)
D. Andet tilbud om spring for juniorer. Kan Jeff have et begynder hold. Anne
E. Vi mangler en underviser til lørdag. Vi spørger ud i stalden, og laver et opslag. Anne
F. Køb af rideskole hest. Vi kigger stadig. Anne
G. Elevundervisning - Tidsplan, opsadling, sikkerhed, regler, elevkalender,

arrangementskalender m.v.  Det kommer i drejebogen, og reglerne præciseres på næste
staldmøde.

H. Venteliste og koordinering af elevhold: Lene har administrationen midlertidigt. Susanne
overtager administrationen af ventelisten snarest (midlertidigt). Der skal findes én, som vil
stå for denne opgave.

I. Stævne(r) elever: Susanne vil forsøge at arrangere et julestævne. Alle er klar til at hjælpe.
Caféen, dommer fra stalden, hjælpere på dagen osv.

J. Bestyrelsen vil som tidligere lægge op til en stævneplan for elever, når 2023 kalender
udfærdiges.

Vedligeholdelsesudvalg



A. Vedligeholdelse af stier. Vi accepterer græs på stien. Vi undersøger om vi kan leje en
rotorharve til skridt stien, eller om Laus kan prøve først. Det er aftalt med Laus at han skal
komme med en pris. Mikael og John

B. Skal vi have lave en byggeteknisk gennemgang, så vi kan langtidsplanlægge? Der
undersøges, hvad en gennemgang koster. Det er undersøgt. Det er ikke en mulighed.

C. Klipning af græs på foldene er ikke gjort færdig. Der bliver måske klippet græs på lørdag.
Jacob

D. El udgifter. Yderligere indsatser for at spare. Muligheder: Nedsættelse af varme i
vandspiltovet, evt. timer på udvendig projektør, sodavands køleskabet sættes i gangen i
vinterhalvåret, strømmen på foldene. Opfordring til at komme med idéer.

E. Palle arrangement i gl. lade til sortering af pæl. God idé. Opgave til arbejdsdagen.

Haludvalg
A. Vi er indbudt til en samtale med Fritids- og Kulturudvalget i januar 2023, vi afventer

kommunens udspil. Vi skal tænke lidt ud ad boksen ift. byggeriet.

Stævneudvalg
Vi er blevet opmærksomme på en speciel regel omkring C og D stævner. Vi skal have vendt
alle særlige DRF12 regler med stævneudvalget. Herefter skal der skrives til Distrikt 12.
Mikael har haft kontakt, og denne regel bliver afskaffet forår 2023.

Eventsudvalg
A. Der er julefrokost lørdag den 10. december 2022.

Presse-udvalg
A. Presse aktiviteter. Der er arrangeret et møde med Favrskov Liv, igen. Mikael har ikke hørt

noget. Vi prøver at kontakte Søften Nyt

6. Rapport fra kasserer
A. Der laves likviditetsregnskab hvert kvartal. Næste gang pr. 31. december er det dog årsregnskabet,

som bestyrelsen skal forholde sig til. Dvs. næste likviditetsregnskab til bestyrelsen er pr. 31. marts
2023. I forbindelse med årsregnskabet laves likviditetsregnskab dog for hele året, så vi har budget til
næste år.

B. Prisstigning pr. 1. januar 2023. Lene har lavet en model, som bestyrelsen pt. har til vurdering. Fokus
er på de 3 særlig dyre områder - el, strøelse, foder. Men det er naturligvis ikke kun de 3 områder,
der stiger. Priser på alt er steget. Prisstigning pr. 1. januar 2023 meldes ud snarest.

C. Der køres fakturering for november 2022.
D. Der er lavet staldholdskalender for 2023. Den ligger på www.hiri.dk

7. Eventuelt
A. Nyt forsøg med vandslangerne.

8. Næste møde
A. Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 22. november kl. 19. Staldmøde kl. 18-19.
B. Ekstra bestyrelsesmøde ift. udvalg onsdag den 16. november kl. 18.

http://www.hiri.dk

