Referat af bestyrelsesmøde 15. juni 2021 kl. 18.30-21.00
Staldmøde kl. 17.30-18.00
Deltagere: Lea, Lene, Jacob, John og Anne
Afbud: Lars
Referent: Lea
Godkendelse af referat
1. Godkendelse af referat fra 11/5 og dagsorden
STATUS - DRIFT
1. Bestyrelsen
● fordeling af ansvarsområder – Liste opdateres både for bestyrelse og stalden
● henvendelse ang. Klubtøj – Maja Ø. Indhenter tilbud
● henvendelse fra Distrikt 12 ang. Kurser – Forslag til kurser: Banebygger, dressurdommer, TD,
bestyrelsesarbejde, faglige oplæg, undervisningskursus, stævnekonsulent,
ERFA-grupper.(Anne)
2. Ansatte
● Sommerferie – Nadia ønsker ferie uge 29, 30 og 31
● Ansatte og vikarer for Nadia – Mulige vikaropslag på facebook grupper(Lea)
● Ferieafløser i stalden for Nadia – Josefine H., Mille og Caroline. Tusind tak fordi I vil hjælpe
stalden og passe vores heste i ferien.
3. Økonomi
● Likviditetsbudget udarbejdes løbende – næste er pr. 30.06.2021 og til fordeling i bestyrelsen –
Det ser stadig virkelig fint ud.
● Status på nye adgange til Djurslands Bank – Der følges op på adgang(Lene)
● Gødningsprøve og ormekur opkræves, når regning fra Vestdjurs Dyrlæger er modtaget –
Ormekur gives 18/6.
● Facilitetskontingent og andre medlemskaber opkræves pr. 1. september for 01.09.21-31.08.22
● Bank møde torsdag den 24. juni – John og Lene
4. Stalden og dagligdagen
● Eksisterende græsfolde + nye folde – Der bliver planlagt en folddag til udnyttelse af det nye jord
til viftefoldene samt vedligeholdelse af de nuværende folde herunder udskiftning af hegnstråd
og samle sten. Der vil blive bestilt pælebor. Begivenhed for den 3. juli vil blive lagt på facebook.
● Staldhold og staldvagter – henvendelse – Boksene skal tages grundigt. Der må ikke bundmuges,
men det kan være nødvendigt at si flere bokse for at finde lortene. De ligger ikke i overfladen og
kan rives frem.
● Forefaldende arbejde – Liste opdateres og hænges i stalden(Jacob)
● Leverandørskifte af foder og strøelse – Der kigges på opgradering af foder samt nye
leverandører af strøelse.(Lene)
● Bånlev Biogas – leverandørmøde(Anne og John)
● HIRI’s ABC – Ann-Katrine(Heino) måske? Maria Louise sende mail videre.
● Henvendelse ang. Fold O – vand på fold bag hallen – Er fikset midlertidigt med hegn.
● Staldhold – Vær grundigere i weekenderne – oprydning, boksene, fejning osv.

Side 1 af 2

5. Undervisning
● Flere undervisere – kurser med eksterne undervisere er mere end velkomne. Organiseringen
foretages af folk selv og koordineres med halkoordinatoren(Lea).
6. Parter
● Der indkaldes til møde med parter og forældre. Den 24. juni – mødepligt.
7. Stævner
● Flere stævner? – så folk ikke ”glemmer” HIRI? – Der ses på flere muligheder til næste år.
8. Elevhold
● henvendelse ang. Venteliste – der er fulgt op med Rikke, der styrer listen.
● Struktur og kvalitet i rideskolen – nybegyndere, let øvet og øvet. Der arbejdes på det.
● Rideskoleheste status – Killy fungerer super godt med Josefine og Foxy er kommet fint med i
rideskolen.
● Ridelejr – Bestyrelsen giver grønt lys, men der skal være nogle til at organisere det. Bestyrelsen
har desværre ikke mulighed for at arrangere noget. Alle er velkomne til at byde ind.
● Den 28. August afholdes der internt stævne for parter, private og elever.
9. STATUS – PROJEKTER
a) Arbejdsdags status – Tjekker om alt er løst.(Anne)
b) Optimering af vandafledningsafg./målere ændring mv. – Vandhanen er fikset i rytterstuen. Der
er indhentet tilbud
c) Vand og el nye folde – Der er indhentet tilbud
d) Lys i hal – Mikael A. Er på sagen.
e) Hal-projekt – der er brug for en grundig status – John og Anne.
f) Foldprojekt + sti – De nye folde er næsten færdige mangler blot endehegn, som opsættes af
firma.
g) Grill hytte – Michael Mogensen vil gerne designe og bygge.
h) Springbanen – Afventer.
i) Loft i stalden – Afventer.(Jacob og John)
j) Lys på udendørs dressur baner – Mikael A.
k) Flytning af solarie – Afventer(John)
l) Himmerigsskov – Afventer(Anne)
m) Energioptimeringen – Mikael A.
10. EVT.
● Drøfte, om arbejdsdag kan være på lørdage fremover – Næste arbejdsdag er lørdag den 11.
september. Elevhold flyttes til om søndagen.
● Ponygames på søndag den 20. juni.
11. Mulige mødedatoer 2021:
● Juli: sommerferie
● 20/21-9 (+ arbejdsdag 11/9 og stævne 18-19/9)
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