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Mødetid: 21. januar 2020 kl. 18.30 

Mødedeltagere: Lea, Lene, Sofie, Malene, Michael, Susan 

Afbud: Ingen 

Referent: Susan 
 

 

1. Opfølgning. 
● Vejen: Der skal fyldes skærver i kanten af HIRI vejen ude i siden i forbindelse med, at der laves en sti igennem 

skoven. (Michael)  
● Vejen foran stalden ned til trailerparkering:  

Vi arbejder på at lægge samme belægning foran stalden som vi har ved indkørslen. Der indhentes tilbud. (Michael)  
● Traktor: En løsning er lige om hjørnet. (Jan). 
● Energioptimerings projekt: Projektet er i gang. Der arbejdes pt. på styring af varmt vand i vandspiltovet og 

varmepumpe til rytterstuen og 1. sal. Der arbejdes på det (Michael) 
● Projekt skovråd: Ridestier bliver anlagt senere i forløbet. HIRI er på bane. Intet nyt pt. Vi tager kontakt og hører 

status. (Malene, Lone og Lene) 
● Dybdalen og mountainbikes: Afventer Himmerigsstierne. Vi tager kontakt og hører status. (Malene, Lone og Lene)  
● Datapolitik: Er man medlem af HIRI og HIRI’s facebookgrupper, har man accepteret HIRI’s håndtering af 

persondata – se nærmere på hjemmeside vedr. GDPR. Link lægges på Facebook stalden snarest. (Lea) 
 

2. Bestyrelsen 
● Køb af jord: Købet er godkendt af alle 3 instanser: landbrugsstyrelsen, kommunen og Geodatastyrelsen. Næste 

skridt er såning af jorden (gøres af landmanden) og indretning til folde (Malene mfl.) 
● Drift af HIRI: Tak til alle, som står for en opgave i forbindelse med drift af HIRI. HIRI kan kun drives, hvis vi gør 

tingene sammen. 
       

3. Ansatte 
● Nadia: Det går rigtig godt. (Sofie) 

      
4. Stalden og dagligdagen 

● Møgcontainer: hop/stamp/fordel og husk presenning. Jo færre gange den skal tømmes, jo billigere for os. 
● Elevheste: Vi har besluttet, at elevhestene ikke må løbe ind, når der er indluk både til dagligt og på staldvagter. 

Det er farligt både for hestene, da kan skride samtidig kan vi bedre lære dem at gå pænt ind, når de skal trækkes 
ind.  

● Rotter: Hr. Rotte og nu med familie hopper stadig gladelig rundt i møgcontaineren. Kommunen kontaktes igen igen. 
(Lene)  

● Skadedyr i skabene: VÆR OBS på hesteguffer, gulerødder mv i skabene som tiltrækker skadedyrene. ALT skal 
være i lukkede beholdere og bedst tages med hjem, da de også kan gnave hul i bøtter. Vi ønsker alle at have udstyr 
liggende uden at der går skadedyr i.  

● Oprydning: Opråb om at alt efterladt udstyr foran skabe lægges til glemte sager i weekenderne af staldhold. 
● Bokstavler: Lille reminder: Vi skal hver især opdatere tavlerne på boksene med foder og wrap. Husk også at skrive 

”heste-wrap” eller ”pony-wrap”. (Susan) 
● Lys og hoveddør: Det er meget vigtigt at man husker at slukke lys og lukke døren. Dem der giver nathø skal slukke 

lyset i rytterstuen og stalden og lukke hoveddøren ved toiletterne, så vi sparer på varmen/lyset. Lyset i hallen 
slukker automatisk – det kommer lyset i rytterstuen også til, når energioptimeringsprojektet er udført.  

● Lys port/plateau: Gentagne gange er lyset ikke blevet slukket over port og plateau derfor sætter vi en timer på som 
hjælper os med at slukke lyset (Michael) 

● Staldvagter: Vi har desværre fået henvendelse om at nogle hold oplever at ikke alle møder kl 7. Det må forventes 
at ALLE møder kl 7 og ikke kommer for sent.   

● Staldhold: formanden skal sørge for, at staldholdet hver gang gennemgår samtlige bokse for at de er taget 
grundigt, har fået wrap/halm og i korrekt mængde, vandkopper er rene/har tilgængelig vand. Det er vigtigt alt er 
efterladt som aftalt.   

● Reminder vedr ”lån” af andres sager. Nogle låner af elevhestenes udstyr feks. Stigbøjler, tøjler, gjord, underlag 
mv. Vi oplever det både når rideskolen skal have undervisning og til dagligt. Det præciseres at man ikke må låne af 
udstyret da det er dedikeret hver hest/pony. Samtidig er en del af det privat indkøbt og lånt ud til rideskolen. Det skal 
betragtes som privat udstyr og behandles som man forventer sit eget udstyr behandles. Tag en snak med Susan 
hvis der er spørgsmål til elevhestenes udstyr. Samme er gældende for andet privat udstyr. Man skal ikke ”låne” af 
andre med mindre det er aftalt. 

● Arbejdsdag: Dato meldes ud når stævnedatoer er fastlagt sidst i februar. 
● Generel oprydning: HIRI har brug for at alle efterlader stalden, rytterstue, parkeringsplads – ja, alle steder - i 

samme stand som man modtager de enkelte steder. Fx rytterstue, madkasse, vandspiltov, tomme bokse, fejer efter 

sig på staldgangen. HIRI har ikke ansat en ekstra mor til at rydde op 😊 

 
 
 



Mødereferat 

 

5. Fold og baner:  
● Nye folde/opkøb af jord: Næste bestyrelsesmøde bliver hovedsageligt forberedelse omkring indretning af vores 

nye jord til folde og generel foldstrukturen på HIRI og en længere skridtsti (Malene mfl.) 
● Mulighed for heldagsfold året rundt: Vintermåneder dog til lille merpris, da hesten håndteres 1 ekstra gang. Den 

vil komme i boks til frokost og fodres og herefter flyttes ud foran stalden. Samtidig tilbydes at kan wrap serveres på 
folden, hvis ejer sørger for, at der står en balje foran folden. Det koster 2 ekstra ydelser at komme på jordfold efter 
frokost og få wrap derud.  

● Springbanen: Vi arbejder på flere forskellige forslag til forbedring af springbanen (Malene) 
● Vandingsanlæg: Der er foretaget et telefonisk eftersyn af vandingsanlægget – det vander ikke korrekt – det vander 

fortsat ikke korrekt. (Michael) 
● Oversigt over folde: Oversigt/skitse med folde ønskes på den store tavle. (Malene). 
● Ny bund i ridehallen: Vi får mange positive tilbagemeldinger på den nye bund. Tusind tak fordi alle er så gode til at 

tage klatter i hallen. Vi har den rigtig god i længere tid. (Malene) 
     

6. Kursus, arrangement og undervisning 
● Arrangementer og undervisning: Arrangementer og undervisning i weekender skal aftales med halkoordinator 

Malene. 
● Undervisning: Pr februar går vi i luften med den samlede facebookgruppe til undervisning. Formålet er at få et 

samlet overblik over, hvornår der undervises de enkelte dage. Samtidig giver det alle medlemmer et overblik over, 
hvem der underviser på HIRI. (Lea) 

● Weekend kurser/undervisning: Dejligt, at der arrangeres weekend kurser/undervisning af stalden ☺. 
 

7. Økonomiudvalg 

Økonomiopgaver december/januar: 
● Jfr. Folkeoplysningsloven skal der indhentes børneattester på ansatte og undervisere osv. i folkeoplysende 

foreninger, der får lokaletilskud. Det er foretaget for HIRI for alle ansatte og undervisere i december. 
● Afgivelse af erklæring/indberetning til Favrskov Kommune om, at HIRI indhenter børneattester er foretaget 

i december. 
● Medlemsstatistik for 2019 til DIF/DRF er opgjort og indberettet i starten af januar. 
● Opgørelse og ansøgning om nedsættelse af vandafledningsafgift for 2019 og a conto 2020 er lavet og 

indsendt til Favrskov Kommune. 
● Regnskab 2019 og budget 2020 laves i løbet af januar. 
● Lokaletilskud 2019 og Aktivitets- og medlemstilskud 2019 er opgjort i december. 
● Revisor gennemgår og godkender både regnskab 2019 og tilskudsansøgninger vedr. lokale- og 

medlemstilskud i løbet af januar/februar, således regnskabet er klar til Generalforsamlingen, torsdag den 
27. februar 2020 kl. 19. 

● Tilskudsansøgningerne indsendes herefter til Favrskov Kommune. 
 
Øvrige økonomi ting: 

• Gæstekort: Der skal fremover betales et gæstekort pr. ekvipage til undervisning. 

• Opkrævninger fra HIRI: Ordinære opkrævninger fra HIRI skal betales den 1. i måneden. Og faste 
opkrævninger af fx boks eller elevkontingent skal tilmeldes PBS (Nets). 

• Budget: Der arbejdes løbende på et flerårig budget. Overordnet budget 2020 godkendes på 
Generalforsamlingen.  
      

8. Rideskole, parts og elevheste 
● Status elevheste: Heino, Niklas og Van Gogh mangler part. Ellers er der godt booket. Parter på Heino tilbydes en 

særlig partsløsning, hvor man ikke skal have staldvagter. (Susan) SPRED GERNE BUDSKABET vedr. ledige 
partsheste. 

● Rideskolen: Fuld booket på alle hold. Meget ros til Anne og Maja for varieret og kvalitets undervisning 
● Foderplan: Partshestene følges løbende både ifht. foder og strå.  
● Dækkener: Vi vurderer meget på hver enkelt af vores elevheste hvor flere af vores elevheste har behov for 

dækkener. En stor tak til jer som har doneret til flere af hestene. Vi har altid brug for dem.   
 

9. Haludvalg 
● Ansøgning: Er der nogen som har energi til at hjælpe med at være en del af haludvalget (kontakt Michael på mail: 

mhaugaard1@yahoo.dk) 
● Favrskov Erhvervsråd: HIRI vil gerne være medlem af Favrskov Erhvervsråd for sparring ifbm. halprojektet. 

Forventes at være fra 2020. 
    

10. Vedligeholdelsesudvalg 
● Ekstra jord: Jordbunke ved grantræerne skal bruges til ridestien nede ved vejen. Afventer ny traktor som skal 

bruges til arbejdet.  
● Loftsvinduer: Loftsvinduer i stalden skal justeres/skiftes – planlægges ind i 2020. 
● Utætheder tag mv.: Der kigges på en løsning på utætheder over stalden og rytterstuen. (Michael)  
● Dækkengang: Vi planlægger automatisk tænd/sluk lys (Michael) 
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11. Stævneudvalg 

● Stævnekalender 2020: Der arbejdes på stævnekalender 2020. Ultimo februar meldes datoer ud. 
● Djurslands Bank: Djurslands Bank vil gerne igen i år sponsorere et stævne og om muligt komme med en lille 

kaffebil. Banken skal have oplyst datoer for stævner så hurtigt som muligt. 
● Nye dressurhegn: Stævneudvalget arbejder på en løsning så hegnet ikke er så let at flytte med vinden så det 

skræmmer hestene. Kontakt evt. andre klubber med samme type hegn. 
 

12. Juniorudvalg 
● Ikke noget pt.  
● Juniorrepræsentanter er velkomne i starten af bestyrelsesmøderne. I kommer bare. 

 
13. Marketing- og sponsorudvalg 

● Vi ønsker flere HIRIér, som har lyst til at søge fundrasing, puljer eller andre sponsorater. Sig til hvis du har mulighed 
for at hjælpe. 

      
14. HIRI´s Skovrådsudvalg 

● Vi følger op. (Malene, Lone og Lene)  
      

15. Cafe HIRI: 
● Der arbejdes på en grill hytte ved terrassen, som ikke blæser omkuld (Michael) 

      
16. Eventuelt 

● Rytterstuehygge: Tak til de gode initiativer og fremmøde ved pizza arrangementer mv.  
● Katte: Der må ikke være katte i rytterstuen. De skider på gulvet om natten. Venligst tag dem ud af rytterstuen så 

snart de smutter ind.  
● Pudsning af udstyr på borde i rytterstuen skal undgås. Hvis man alligevel benytter bordene, skal bordene 

herefter renses grundigt med varmt vand og sæbe.  
● Dagens Helt og Fighterpokal: udnævnes på generalforsamlingen. 
● Generalforsamling torsdag den 27. februar kl. 19 i rytterstuen. Vi glæder os til at se så mange som muligt. 
● Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 27. februar kl. 18 og kl. 21.  
● Arbejdsdage 2020 meldes ud snarest muligt. 


