
Mødereferat

Mødetid: Torsdag den 24. november 2022
Mødedeltagere: Lene, Mikael, Anne, Gitte, Jacob, John
Afbud:
Referent: Gitte

1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
A. Bestyrelsesreferat fra 25. oktober 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. Tak for indsatsen ift at finde en ny rideskolehest.
B. Der er fortsat fokus på driftsudgifterne, og det følges tæt

3. Opfølgning
A. Punktet omkring nedsættelse af udvalg og tildeling af opgaver/ansvar til hele stalden flyttes til

møde torsdag den 15. december 2022. Ordinær best. møde erstattes derfor af arbejdet med
nedsættelse af udvalg.

B. 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

C. Der bestilles sand til springbanen til foråret, og der skal bruges hænder til at fordele sandet. xxxx
D. Sæson for salt køb af service. Der tages kontakt til kommunen i indeværende uge. Mikael
E. 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 forår. Lene
F. Der skal sættes sidevinduer i vores dommertårne ved dressur banerne. Opgave til vedligeholdelses

udvalget.
G. Sofie tager ansvaret for at få lavet spring gruppen på FB til en HIRI gruppe.
H. Der arbejdes igen (fortsat) med flytning af solariet til over opsadlings pladserne. Projektet udskydes

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

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

facebook, når vi er klar. Der skal også laves et årshjul, hvor alle praktiske opgaver skal ligge. Alle
M. Årshjul og oversigter skal laves, så alle er klar over, hvad, hvornår og hvor. Alle
N. Palle arrangement i gl. lade til sortering af pæle. Opgave til arbejdsdagen.
O. Oversigtsplancher. Containere og øvrigt affaldsinfo. Der kommer en meget fin oversigt. Gitte

4. Bestyrelsen og ansatte
P. Som fortalt på staldmødet ønsker bestyrelsen at sadle om. Mere fokus på visioner og ting, som

virkelig er afgørende for HIRI’s drift.
Q. Bestyrelsen ønsker at have større fokus på at lave udvalg, årshjul, oversigter og drejebøger.
R. Øvrige “mindre” ting og spørgsmål fra stalden. Her skal stalden selv gøre en indsats, hvis man fx

a. gerne vil være fri for fredags vagterne - bed om at komme på venteliste til et andet hold,
på lige fod med alle andre, som har skiftet hold

b. gerne vil forstå Jeff - spørg Jeff, om han vil uddybe/forklare de nye eller ukendte termer



c. gerne vil have fjernet folk, der står og snakker på banen i hallen ved indgangen - sig det til
folk direkte

d. gern vil have, at folk ikke glemmer/gemmer en trillebør i sin boks - tag blot én af
trillebørene og lad være at lave et problem ud af det

e. osv
S. Start altid med at spørge dig selv, om du selv kan afhjælpe situationen og ændre på noget. Gør selv

en indsats – det er “spild” af bestyrelsens eller et udvalgs dyrebare tid at skulle diskutere og vende
sådanne ting og føre til referat. Frivilligheden og alles sparsomme tid bør bruges på noget vigtigere
end dette.

T. 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.

U. Nadia - Arbejdstid - opgaver. Der skal laves en drejebog/funktionsbeskrivelse. Michael og Anne.
V. Der er kommet invitation fra Favrskov Kommune til et møde vedr. lånemuligheder til

energioptimering. HIRI deltager ikke, da HIRI allerede har energioptimeret.
W. DRF-møde 12. december.
X. Obs på at få lagt alle relevante dokumenter ind på HIRI’s Google drev.

5. Rapport fra udvalgene
Staldudvalg

A. Der indkøbes salt, så det er en mulighed for alle at salte - hvis der bliver behov for det. Eks i
weekenden. Saltet placeres udenfor på parkeringspladsen.

B. Henvendelse vedr. rul af de faste hverdage med aftenfodrings og nat wrap, der følger
staldhold. Forslaget er drøftet. Kalenderen er lavet for 2023. Enkelte eller flere på et hold,
som ønsker at bytte dag, kan ske ved at bytte/sælge internt i stalden, eller sende et ønske
om at bytte staldhold. Her kan man komme på venteliste til at flytte hold og dermed dag.
Ligesom man hidtil har gjort. Et rul vil være svært, når man fx ved opsigelser allerede flytter
rundt på holdene. Ved rul kunne man så risikere at ende tilbage på hold fredag. Så gør som
alle andre, skriv dig op på venteliste til at flytte staldhold. Samtidig kører alle helligdage som
rul, det vil ligeledes give mudder ved rul af holdene. Herudover har andre opstaldere
ligeledes været adskillige år på hold fredag, og som også har rokeret.  Se under afsnit med
bestyrelsen.

C. De 3 små ponybokse skal slås sammen til 2 lidt større bokse - til foråret. Opgave til
vedligeholdelsesudvalg eller arbejdsdagen.

D. Obs på frostsikring - skal i årshjul. Michael frostsikrer.
E. Udsæt vandstop 1 time. Jacob laver vejledning og hænger op.

Foldudvalg v/Mikael
A. Evaluering af belægning på jordfoldene. Den nye belægning skal tromles. Foldene fungerer

rigtig fint, men vi har pt. ikke økonomi til at fikse de sidste folde.

Rideskole- og partsudvalg v/Anne og Jacob
A. 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 ved behov og max 1
gang pr. dag. Og kun lort og strå. Si grundigt, så det dyre smuld ikke forsvinder.

B. Er der dage, hvor man som part ikke lige kommer på HIRI, er udmugning af Nadia nok. Man
skal IKKE sætte andre til at muge ud.

C. Det kan være et stort spring at gå fra dressur til spring undervisning. Start med at tale med
Jeff, og få evt en opstartsstime. Lær de nye termer og spørg Jeff, hvis du ikke helt forstår.



D. Venteliste og koordinering af elevhold: Lara overtager administrationen af ventelisten pr.
december.

E. Stævne(r) elever: Susanne vil forsøge at arrangere et julestævne. Alle er klar til at hjælpe.
Caféen, dommere fra stalden, hjælpere på dagen osv. Anne følger op.

F. Vi starter processen med af at kigge på udskiftning af Tizna.
G. Der laves et forsøg med wrap i hønet til Laika.

Vedligeholdelsesudvalg
A. Der indkøbes en mini saltspreder. Mikael
B. Klipning af græs på foldene er til om foråret. Skal i årshjulet.
C. El udgifter: vi skruer ned for varme på vandspiltovet. Mikael

Haludvalg
● Intet nyt

Stævneudvalg
● Vi afventer stævne udvalgets oplæg til stævneplan for 2023

Eventsudvalg
● Der laves nisseleg - følg opslag på staldens facebook

Presse-udvalg
● Intet 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 (ca 10%) pr. 1. januar 2023 - særlig fokus på 3 områder (foder, strøelse og el) Alt andet
stiger også, men vi afventer udviklingen i verdenssituationen og samfundet generelt.

Ponybokse stiger 150 kr./mdr.
Hestebokse stiger 200 kr./mdr.
Intern facilitets kontingent stiger 250 kr./år
Ekstern facilitets kontingent stiger 200 kr./år
Kontingent elevhold stiger 35 kr./mdr.
Parter stiger 53 kr./mdr. ved part 2½ dag
Gæstekort er uændret 50/100 kr. pr. gang

C. Prisstigningerne ændres på hjemmesiden og i salgsmateriale
D. Der køres fakturering for december 2022.
E. Der følges op på børneattester

7. Eventuelt
A. Nyt forsøg med vandslangerne.

8. Næste møde
A. Næste bestyrelsesmøde er Torsdag den 15. december kl. 19. Staldmøde kl. 18-19.
B. Ekstra bestyrelsesmøde ift. udvalg den ?. december kl. 18.


