
Mødereferat 
 

Mødetid: 5. juni 2018 kl. 18:30 
Mødedeltagere: Tina, Lene, Emma, Malene, Michael, Susan, Hanne, Jan 
Afbud: Ingen 
Referent: Susan 

 
 

1. Opfølgning 
• El-eftersyn: Er i orden og afsluttet. Forsikring er tilfredse. 
• Traktor: Vi har brug for en ny traktor på HIRI. For at det kan realiseres, er det nødvendigt at søge puljer til formålet. 

Der kigges på puljer til formålet. (Hanne og Michael) 
• Test af DanLøn: DanLøn skal testes, om det kan erstatte Bluegarden som lønsystem for at spare penge i gebyrer. 

Der testes i løbet foråret. (Randi) 
• Foderplan elevheste: Foderplanerne mangler de sidste justeringer og samtidig laves der en beregning på, hvad en 

ændring af foderplaner betyder økonomisk. (Randi) 
• Energioptimerings projekt: Godkendt på Byrådsmøde, så vi afventer de endelige retningslinier. (Lene) 
• Projekt skovråd: Der arbejdes videre med HIRIs ønsker. I mail primo maj skriver man at det vurderes at være 

muligt at lave en afmærket riderute gennem Dybdal og ned til det nye skovområde, og at rideruter i det nye 
skovområde, i eget tracé vil være en fordel (Hanne og Lone) 

• Sikkerhedsregler: Dansk Rideforbund har et rigtig godt opslag. 
• Vandingsanlægget: Der er problemer med vandingsanlægget i hallen. Det kræver en justering efter vinteren. 

Michael arbejder på det. 
• Udendørsbaner: Dug udendørs bane og bane vedligehold: Vi undersøger muligheden for reparation. (Tina 

indkøber dug, Laila står for sand/sold løsninger)  
• Datapolitik: Jan undersøger det for Hiri 

 
2. Bestyrelsen 

• Bestyrelsens opgaver: Vi vil gerne opfordre til opbakning og støtte til de opgaver/projekter som bestyrelsen laver. 
Og at man bakker op om de ting og regler, der er og bliver meldt ud. Mere information kommer på næste 
staldmøde, som der indkaldes til snarest.    

• Bestyrelsesreferater: Lægges på hjemmesiden - læs det gerne og få spændende informationer. 
 

3. Ansatte 
• Vikar for Sandis: John vikarierer i uge 27+31.  

 
4. Stalden og dagligdagen 

• Hø i bokse: Check lige ud om jeres heste skal have justeret hø/wrap så der ikke bruges for meget tid på at muge 
strå ud. Det fylder også i møgcontaineren. Følg op på tavlen, hvor det står.  

• Opstalder/Betingelser ved opsigelse, både boksleje og rengøring: Ved fraflytning af boks, kræver HIRI kun en 
simpel rengøring, overhold venligst den. Opsigelse af boks er ultimo måned. 

• Wrap: Sidste års høst er spist og vi får ny høst nu. Henrik har gjort opmærksom på at wrappen indeholder flere 
næringsstoffer en normalt for 1. slet pga den underlige vejrsituation i foråret. Samtidig er det wrap vi har nu ikke fra 
1. slet sidste år, da jeg bad om 2. slet pga nogle heste døjede med at tåle det stærke wrap. Derfor er vi nødt til at 
”blande” det. Sort folie – om dagen og grøn folie –til nathø.  

• Ormekur: opkræves i næste boksleje med 215 pr hest/pony. 
 

5. Kursus, arrangement og undervisning 
• Ridelejr: Staldens ryttere har første prioritet og hvis der er eksterne medlemmer kommer de med hvis der er 

pladser tilbage (Rikke og Emma) 
• Kommende dressurkursus: 30.06 og måske også d.01.07. (hvis der er tilslutning) har en af vores 

dressurundervisere (Tanja H.) arrangeret et dressurkursus på HIRI. 
Bjarne Elefsen kommer til HIRI og holder kursus. Det koster 500,- for ½ times undervisning. Kurset er for alle og 
Bjarne Elefsen underviser alle fra begynder til øvet. HIRI ryttere har fortrinsret til pladserne men udefrakommende er 
også velkomne. Man tilmelder sig direkte til Tanja på tlf 24259639. Man er også meget velkommen til at komme at 
kigge og hygge sig med de øvrige HIRI ryttere. 
 

6. Rideskole, parts og elevheste 
• Status elevheste: Heino og Flicka mangler part. 
• Ny elevhest: Fie er startet på elevhold og får parter pr 1-7. 
• Nye elevheste: Der ledes efter ny pony og ny hest. 
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7. Haludvalg 
• Hele haludvalget deltog i starten af bestyrelsesmødet og gav en status på projekt hal nr. 2. 

Ansøgning om anlægstilskud ligger hos kommunen nu og afventer politikernes dom. Igen er et 
gennemarbejdet projekt indsendt, så lad os håbe, at politikerne denne gang kan se vores store 
kapacitetsbehov og også vil hjælpe os med at udvide vores elevhold og vores dejlige sted. 
 

8. Klub-samarbejds-udvalg (HIRI, FAVR, THOR, MJR) 
• Samarbejde med andre rideklubber (Hanne og Jan) 
 

9. Vedligeholdelsesudvalg 
• Vejen/indkørslen. Vi undersøger mulighederne for reetablering af nuværende løsning med fokus på afledning ad 

vand fra søen. 
• Nivellering af baner: Vi undersøger mulighederne i hallen og højre udendørsbane (Laila) 
• Maling af springudstyr: Der arrangeres en par dage, hvor der kan males (Emma)  
 

10. Stævneudvalg 
• Café HIRI: Tina og Jim har overtaget driften 
• Stævnetelefon:  Vi mangler en telefon da den gamle er gået i stykker. Er der en i stalden, som har en, de gerne vil 

forære Hiri  
 

11. Juniorudvalg 
• Der er ikke noget nyt. 

 
12. Marketing- og sponsorudvalg 

• Området har ligget stille. Der skal arbejdes med Michaels (Annettes) fine sponsormateriale. Der forsøges at finde 
flere på HIRI til at hjælpe med opgaven. (Tina) 

• Medlemskort for 2018/19 laves i løbet af sommeren (Hanne) 
 
13. HIRI´s Skovrådsudvalg 

• Projekt Skovråd – Der planlægges stier mm. Næste møde i Skovrådet er på vej. (Hanne og Lone) 
 
14. Økonomiudvalg 

• El aftale: Den er fornyet til en spot pris (Jan) 
• Bankforbindelse: Vi overvejer at skifte bank til den lokale bank, Djurslands Bank. Tilbud er under udarbejdelse. 
• Ormekur: opkræves i næste boksleje med 215 pr hest/pony. 
• Opgørelse på lokaletilskud: Lokaletilskud 2017 er nu godkendt og aconto for 2018 forberedes her i juni. 
• Kontingenter: kontingenter for det kommende år 2018/19 opkræves pr. 1. august 

 
15. Eventuelt 

• Højttaler: Vi undersøger indkøb af nye højttalere (Michael) 
• Jubilæum: Hinnerup Ridecenter har 20 års jubilæum i 2019 og Hinnerup Rideklub 25 års jubilæum. Er der nogen, 

som gerne vil være med til at arrangere? 
• Næste bestyrelsesmøde: torsdag den 16. aug 2018 kl. 18.30. Vi informerer på Facebook inden mødet, så I kan 

komme med eventuelle spørgsmål og ideer til bestyrelsen på HIRI. (Tina)  
• Næste staldmøde: Staldmøde afholdes på næstkommende arbejdsdag så vi er mange flere  

 
 
 


