Mødereferat

Mødetid:
Mødedeltagere:
Afbud:
Referent:

21. august 2017, kl. 18:30
Hanne, Tina, Lene, Emma, Malene, Randi, Michael, Rene
Susan
Randi

1. Opfølgning
Solarie
Strømmen er ved at blive monteret på solariet
Projekt Skovråd:
Vi deltager i indvielse af det nye stykke Himmerigskov lørdag d. 26. august. Der er flere ryttere, der
deltager fra HIRI, så vi er synlige. Tina koordinerer.
Vi deltager i Projekt Skovråd, således vi også kan være med til påvirke hvilke stier. Hanne spørger
Lone omkring status på projekt Skovråd
Traktor
Beslutning om, at vi fremadrettet "sparer op" til en ny traktor. Michael/René undersøger priser på
en ny traktor.
Hul i runddel
Vi mangler svar fra Hadbjerg Mur og Beton angående dræn i runddel foran foldene. Michael
kontakter Hadbjerg Mur og Beton én gang, såfremt han ikke svarer kontaktes Byggaranti for at
høre om vores rettigheder.

2. Ansatte og bestyrelse
Katerina har ferie fra 23. august til 31. august. Der kommer en vikar i stalden.

3. Stalden og dagligdagen
Må der springes på de udendørs baner?
Der må springes på dressurbanerne. Der skal ryddes op efter sig, når man har sprunget - det
betyder, at støtter sættes over til bomholderen ved skoven - og bommene lægges op på
bomvognen.
Wrap håndtering i hverdage og weekender
Det er vigtigt, at wrappen pakkes ud og åbnes i en "vifte", når de køres ind i laden. For på den
måde sikres det, at wrappen ikke "brænder" sammen.
Boks håndtering weekend
Staldholdsformændene skal væres obs på håndtering af boksene i weekenderne, således vi får
fjernet alle pærer og jævnet boksen pænt
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Status på staldpige
Der har været afholdt et møde, hvor hendes opstart på HIRI er blevet evalueret. De
opstartsudfordringer, der har været er blevet diskuteret og afklaret.
Hvis man oplever, at der er problemer med staldpigens arbejde, så skal det koordineres med
Hanne eller Tina.
Udmugning af boks
Hvis man ikke ønsker udmugning af sin boks, så skal det fravælges for alle 7 dage om ugen og
ikke kun for dele af ugen. Det er frivilligt, og det medfører ikke en reduktion af staldlejen.
Hal kalender (løsspring, aktiviteter, stævner osv.)
Der er udvidet klubstævne d. 9 - 10. september.
Staldmesterskab i dressur søndag d. 24. september
Julestævne for staldens ryttere og elevryttere 26. november
Ponygames kan afvikles i hallen 2. søndag hver måned fra kl. 13 - 15.

7. Parts og elevheste
Fokus på tilgang til elevhold
Der er stadig venteliste til at komme på elevholdene.
Der skal lyde en stor ros til underviserne - og Annette Christian/Tina, fordi vores arrangement ved
byfesten i Hinnerup har været med til at skabe god reklame for HIRI.
Smed elevheste
Det kører i en turnusordning.
Smuld elevheste
Fremadrettet skal parter aftale med partsudvalget inden der tages nyt smuld til HIRI hestene og
inden en boks tømmes.
8. Haludvalg
Der er første møde efter sommerferien afholdes tirsdag d. 22. august.
9. Vedligeholdelsesudvalg
Ur i stalden
René hænger et nyt ur op i stalden.

10. Stævneudvalg
Aktivitetskoordinering:
Afholdes på Hiri:
D. 18. juni er der sommerstævne. 17. august er der ring og springstævne. 24 september er der
staldmesterskab i dressur. 9-10 september afholdes klubstævne.
Vi vil gerne invitere en dressurdommer ud og undervise i teori og feed back i et valgt program.
Nærmere info følger (Randi).
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11. Juniorudvalg
P.t holder juniorudvalget pause, da der er så mange arrangementer.
11. Marketing- og sponsorudvalg
14. Økonomiudvalg
Hvad har økonomiudvalget af beføjelser
Der sendes forslag til økonomiudvalgets beføjelser, der skal godkendes på det kommende
bestyrelsesmøde.
Særlig tunge poster start 2017
Der har været et stort forbrug af wrap, fordi vi har måtte kassere meget
En reducering af vores lokaletilskud
Øgede lønudgifter
Test af DanLøn
Randi tester om DanLøn kan erstatte Bluegarden som lønsystem for at spare penge.

15. Eventuelt
Næste møde tirsdag d. 3. oktober kl. 18:30
Næste staldmøde afholdes tirsdag d. 12. september.

