Referat af bestyrelsesmøde den 16. november 2020 kl. 18.30 på 1 sal
Mødedeltagere: John, Lene, Michael, Sofie og Lea
Referent: Lea

Bestyrelsen
1. Siden sidst
2. Godkendelse af det seneste referat
3. Nyt fra udvalgene
a. Driftsudvalg – Indkøb af foder, wrap, smuld. Vi mangler en til at tage posten –
Er der nogen i stalden der kunne være interesseret, må de meget gerne tage
fat i bestyrelsen for at høre nærmere. Indkøbsaftale om el – spotaftale med
NRGI(John?)
b. Arrangement udvalg – hal/arrangement koordinator.
c. Økonomiudvalg – Økonomien ser stabil ud. Der bliver påbegyndt ansøgninger
på spildevand, opgørelse af medlemmer, mm.
4. Haludvalg
a. Haludvalg – Der er ved at blive set på mulighederne for at bygge selv ved
hjælp af sponsorater. Man vil forsøge at forklare kommunen, at der er et
behov for en hal nr. 2, da belastningen på hallen er rigtig stor.
5. Drøftelse af ny struktur for Hinnerup Rideklub. Her tænkes, at der kunne være brug
for en hovedbestyrelse, som varetog driften af stedet og en bestyrelse bestående af
div udvalgsformænd.
a. Muligheden for at ændre strukturen, så bestyrelsen bliver mere synlige med
udvalg under sig, der hjælper med projekter i klubben. Her ses der bl.a. på
rideskoleelevernes forældre.
Idéer til at der afholdes staldmøder oftere for at informere og motivere
opstaldere/medlemmer/forældre til at indgå i klubbens fremtid. Der vil blive
indkaldt til staldmøde snarest tilpasset corona restriktionerne.
Vi skal løfte i flok og har brug for folk til at hjælpe med at løfte opgaver.
6. Malenes opgaver – post i bestyrelsen
a. Vi takker Malene for det store arbejde hun har lavet for HIRI og ønsker
familien Munk Svendsen god vind fremover.
b. Ditte Seneca er 1. suppleant og træder ind i bestyrelsen med henblik på at
pladsen er ledig, hvis en anden kandidat er interesseret.
c. Forsikringseftersyn, el-eftersyn, brandeftersyn overtages af John.
d. Traktor (Jim er ny traktor kontaktperson)
e. Halkoordinator(Lea)
7. Nadia
a. Der vil blive afholdt et statusmøde med Nadia.
Økonomi
1. Status
2. Boksstigning: Der kommer en stigning i boksleje pr. 1. januar 2021. Bokslejen stiger
med 25,- kr. pr. måned.
Igangværende projekter

1. Flytning af solarie til de nye spiltov pladser (evt. beslutning om hejs så alle
heste kunne gøre brug af denne og vi kan få plads til foder.)
Der skal monteres en elhejs – Sofie indhenter inspiration til hvorledes dette kan lade
sig gøre.
2. Tag er det blevet godkendt udvendigt? Michael kontakter Jens fra FK.
3. Status for færdiggørelse af loftet i stalden.
a. Weekenden den 5.-6. december og 12.-13. december er der brug for folk til
at hjælpe med færdiggørelsen af loft i stalden.
4. Rytterstue- færdiggørelse af loft, så energioptimering kan færdig gøres.
a. Den 21. november færdiggøres lofterne i rytterstuen fra kl 9-14.
5. Vand trænger ind ved de nye mega bokse
a. Der skal en skinne på, så døren holdes tæt. (Michael)
6. Nyindkøbt jord til folde
a. Casper har lovet at give gødning til foråret, da der er for vådt nu.(Lene/John)
b. Status jævne skridtsti – John snakker med Niels Anker
c. Status græsslåning/sten samling
d. Status advokat/landmåler – pr. 21. oktober: Skødet er tinglyst, men sælger
har endnu ikke foretaget relaksation på ejendommen. Advokat er i dialog
med sælger. Købet af ny jord er nu endelig afsluttet.
7. Status sadelrum elevheste – Tusind tak til Michael for et flot arbejde.
8. Status projekt nye mega bokse, ponybokse i laden og opsadlingspladser – Samme
regler som på staldgangen gælder også ved de nye opsadlingspladser. Man rydder op
både før og efter man rider. Det eneste som må blive på pladsen er grimer. Der vil
blive set på mulighederne for at lade sin striglespand/taske blive.
9. Nedtagning af sadelknægte i det lille sadelrum – Done.
10. Renovering af lille sadelrum herunder udjævning af gulv – John har en aftale med
murer. Når dato er fastlagt bedes skabene flyttes ud til vandhanen og Vitz boks.
Projekter som endnu ikke er besluttet eller iværksat
1. Lampe placering i stalden – Der bliver placeret flere lamper i det nye loft.
2. Grillhytte/Fliser – Afventer til foråret.
3. Græsfrø springbane – Afventer til foråret. Springbanen kan sagtens bruges til
hyggespring. Emne til staldmøde.
4. Dør på dommertårn – Afventer til foråret.
5. Lave vand til nyt plateau – Der vil blive lavet et skur samt lys når de fremtidige folde
laves.
6. Fremtidige folde (evt. bytte rundt på elev ponyer og heste folde) – Sofie og Lea ser
på en optimeret ændring.
7. Traktor flyttes ud af den gamle lade for at give plads, salg er evt. på tale.
8. Drøftelse vedr. vores vej som er meget mudret – Afventer til foråret
9. Drøftelse af vedr. mudderet ved folde (måske skulle man få det lavet så man
sikkerhedsforsvarligt kan få heste ud og ind) – Michael hører Laust hvordan der kan
laves en mere sikker vej til foldene bag ridehallen.
10. Tilbygning (foder, smuld og halm) på siden af eksisterende lade/stald. Status på
foder/strøelse opbevaring.
11. Forslag til nyt projekt: longeplads/roundpen, hvor wrappen er placeret lige nu.
Wrappen kan så placeres oppe på fold 10/11, når de nye folde en gang er etableret.
12. Spildevand – Favrskov forsyning vil gerne have en anden måde at aflæse. Måler på
hvad vi forbruger.

Stalden i øvrigt
1. Status Bånlev Biogas – Vi tjekker op på hvordan vi får udnyttet vores container
mødding. Der arbejdes på en aftale.
2. Status på opstaldningen – Aktiv på de socialmedier.
3. Sikkerhed i stalden – Der opfodres til at gå udenom/udenfor, når staldgangene er
fyld med heste.
4. Status på salg af mega bokse - lodtrækning/drøftelse af de personer, der har ansøgt.
– Bedre information i fremtiden.
5. Drøftelse af eksternt foder som gives sammen med foder fra HIRI ved måltider. (der
er ganske få heste som ikke tåler HIRI foder) – Bestyrelsen kan give heste særlig
dispensation, hvis hesten ikke kan tåle horsemix.
6. Slå græs en sidste gang i denne sæson – Opgaver er blevet delt ud, men bliver ikke
løst. Emne til staldmøde.
7. Vandtryk i rytterstue – Der bliver tjekket op på trykket ved varm vand.
8. Hverken vandhanen i grovkøkkenet eller ved det lille sadelrum skal bruges til at
rengøre foderbaljer. Dette kan kun gøres nede ved vandspiltovet (HUSK AT FJERN
FODERRESTER EFTER ellers kommer rotterne)
9. Boksstigning: Der kommer en stigning i boksleje pr. 1. januar 2021. Bokslejen stiger
med 25,- kr. pr. måned.
Haltider, undervisere, hallen, spring og dressur
1. Drøftelse af eksterne og interne undervisere (haltider) – Alt undervisning skal
koordineres med halkoodinator(Lea). Gæsteundervisere kan maks. undervise på HIRI
én gang i måneden efter godkendelse.
2. Bomholdere er endnu ikke sorteret af springrytterne? – Metalsikkerhedsholderne
skal sorteres fra. I en spand oppe i laden – de kan bruges til andet projekt.
3. Status halbunden – Vi ser lige vintersæsonen an og tjekker hvordan bunden arter sig.
Det ligner, at den godt kunne bruge mere vand, så det bliver en vurderingssag
henover den kolde sæson.
4. Underviser med hørebøffer – Fungerer ikke, når hallen er fyldt – man ved ikke hvor
og hvad ekvipagen laver.
5. Lys i hallen – Der bliver taget kontakt til leverandør for at tjekke op på systemet.
Elevskolen
1. Status rideskolehestene – alt okay
2. Status Anne og Maja’s opsigelse – Anne og Maja stopper som undervisere i
slutningen af november. Tusind tak til pigerne for deres engagement ift.
undervisningsindholdet, hestene og naturligvis børnene.
3. Status nye elevholdsundervisere – Sanne og Marie starter som nye undervisere. Info
på fb-gruppen.
4. Vi holder øje med en ekstra kat1/kat2 pony, som kan have potentiale.
Øvrigt
1. HIRI er hidkaldt af Midtjydsk Rideklub til at skabe overblik over økonomi, drift af en
rideklub og forretningsgange. Arbejdet pågår fortsat(Lene)
2. Græsklipper ind i den gamle lade – Afventer.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Borde-/bænke skal ind i den gamle lade – Afventer.
Kunstgødning længere ind i den gamle lade – Afventer.
Vasketøjsplads i den gamle lade - Afventer
Status projekt sti til Himmerigskoven Opgaver fordelt i stalden - oversigt
Katte projekt- Berta skal aflives
Evt. Staldmøde den 29/11

