ISLAN DSH ESTEKLU B B EN FA X I
Referat FAXI generalforsamling lørdag 18. januar 2014
1: valg af dirigent:
Bjørn Monberg blev valgt.
2: valg af referent:
Stine Weinreich blev valgt
3: Bestyrelsens beretning:
A: Formandens beretning v. Steen Hansen
Når vi ser tilbage på 2013, må vi som klub sige at der har været mange aktiviteter af vidt forskellig art. Sammenlagt har vi haft 53 arrangementer – derudover
har vi i bestyrelsen deltaget i 3 klubmøder i DI regi, et møde omkring Hedeland
samt 2 generalforsamlinger i DI.
Vi har måttet aflyse 3 gange, to gange grundet vejrlig og en på grund af manglende tilslutning til juniorkvadrille.
Det er klart, at med så mange ARRANGEMENTER vil der også være noget som
ikke går helt som det skal – blandt andet Kr. Himmelfartsstævnet, hvor headsættet til højtaleren gik i stykker og vi stod uden lyd. Det ku’ være hvad det var, hvis
vi så havde haft en erstatning i form af en mikrofon, men det havde vi desværre
ikke. Jeg må sige, det var ikke sjovt, det var synd for de ryttere som blev berørt
samt Kirsten, Tenna, Pernille og Hanne som arrangerede stævnet. Buller fik fremskaffet en mikrofon fra Ågerup rideskole og vi kunne forsætte. Vi har bagefter
købt nyt headsæt samt mikrofon, men det virker ikke optimalt, dette skal vi have
bragt i orden i 2014.
Vi havde i den tro, at mange ville til Berlin og se VM, lavet en aftale med et rejsebureau. Det viste sig at være en dårlig ide, da ingen tilmeldte sig. Det kostede
klubben et afbestillingsgebyr.
ISLANDSHESTENS DAG som vi holder over 2 dage startede lørdag middag, hvor
vi red gennem Holbæk by. Vi var ca. 25 ryttere og ingen tvivl om at det er god PR
for den islandske hest, samt vores klub.
Søndag havde vi et program på pladsen med kvadrilleridning, salgsshow og diverse boder med salg af brugte ting. Det var for os det deltog et par gode timer, men
det er svært at konkurrere med Mørkøv kræmmermarked.
KLUBAFTNER. Vi har i årets løb haft 8 klubaftener med mange forskellige emner,
blandt andet havde vi to politifolk til at fortælle om trailerregler, vi lærte lidt
Islandsk, hørte om fremstilling af heste til kåring/dyrskuer, kvadrille for nye, aquatræning, spring og ikke mindst en hyggelig aften med snak om aktiviteter i 2014.
Juniorerne var på RIDELEJR PÅ HEDELAND, der var 14 tilmeldt og som året før
blev det strålende vejr. I har nok alle set billedserien på hjemmesiden, som taler
for sig selv.
Det var meningen, at vi ville afholde et ungdomsstævne umiddelbart efter ridelejren, men det var ikke muligt at skaffe det antal dommere, som det krævede.
Derfor blev der i stedet afholdt et åbent klubstævne, hvor der kun behøvedes 3
dommere. Trods den sene udmelding og sommerferie, blev stævnet hurtigt fyldt
op.

Vi har afholdt 10 FÆLLESRIDETURE i årets løb. Julerideturen i 2012 måtte vi
aflyse på grund af snestorm, den blev afholdt i januar 2013 i stedet med cacao
mv.
Turene har været godt besøgt med 20-25 ryttere pr. gang. Vi sluttede 2013 som
vanligt med juleridetur, gløg, cacao og æbleskiver. Derudover holdt vi kinesisk lotteri med overskyndende sponsergaver fra Gaman.
Kirsten og Tenna har kaldt til KVADRILLETRÆNING 11 gange i årets løb, vi har
haft to opvisninger på Andelslandsbyen Nyvang, en på børnedyrskuet i Bregentved, en i Sagnlandet Lejre samt en på Åbent Landbrug i Tølløse.
Vi har indkøbt 40 NYE VESTE, hvoraf vi mangler at få leveret alle de store
størrelser samt at få trykt logo på, Helle Martensen har denne opgave. Tanken er
at de i sommerhalvåret skal opbevaret i klubhuset og være nummereret til udlån
ved opvisninger for FAXI.
FAXI BANEN trænger til en kærlig hånd. Midten som vi bruger til kvadrille er en
stor sandkasse, som er meget hullet og ujævn. Vi kører slotsgrus på, så snart dette er muligt pga. blødt underlag. Vi skal så derefter have fordelt og tromlet det,
således at banen er klar til sæson 2014.
Der var ingen kommentarer til formandens beretning.
B: Hovedområde sport v. Stine Weinreich
Det har været et år med mange aktiviteter, hvor der har været brug for at bestyrelsen har måttet tage opdelingen omkring hovedområder, avl, natur, sport op til
genovervejelse. Især området sport har været en stor opgave, hvor der har været
brug for at bestyrelsen har hjulpet hinanden.
Under sport har der været følgende aktiviteter.
Stævner / sport 2013:
Stævnetræning: 23/1, 20/2, 20/3 og 17/4 med Buller og Jon
Vintertølt d. 10 marts i Ohr, Tenna og Kirsten
Træningsstævne d. 10 april Bestyrelsen
Kristi Himmelfartsstævne d. 9 maj Tenna og Kirsten
Oldsagsstævne d. 22 juni Bestyrelsen
Klubstævne Hedeland: 27 juli Bestyrelsen
Gaman d. 12-13 oktober Bestyrelsen
Der var ingen kommentarer til beretning vedr. sport.
C: Hovedområde Natur v. Steen Hansen
Blev fremlagt sammen med punkt A.
D: Hovedområde Avl v. Stine Weinreich
I avlen har vi afholdt 3 arrengementer:
1: Klubaften med Jon Mar Gudmundsson, emne dyrskue og
kåring af heste. Afholdt i Vipperød Hallen.
2: Det sjællandske hingsteshow og salgsshow d. 14/5-2013.
Høj solskin mange mennesker, og rigtig god stemning.
Det forløb rigtigt godt, med god hjælp fra hedelandsudvalget.
15 hingste blev fremvist, 6 salgsheste.
3: Dyrskue i Roskilde, med deltagelse af mange fra Faxi-klubben.
Det er 4 dage med rigtig meget hyggeligt samvær, glade mennesker,
kvadrilleridning og fremvisning af avlshestene.
Det blev da også til deltagelse i kampen om skuets bedste ældre

hingst og skuets bedste hingsteføl for to medlemmer fra klubben.
Stort tillykke med dette til Lone Wallebo og Birgitte Lykou Dahl.
Der var ingen kommentarer til hovedområde Avl.
4: Kasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab
Udsendte regnskab blev gennemgået, med følgende kommentarer. Se evt. regnskabet på www.faxi-klubben.dk
2013 har været et år, hvor vi har sparet op i løbet af året, selv om det ikke var en
forudsætning fra årets start.
291 medlemmer indover systemet i 2013
Lidt dyrere omkostninger til bestyrelsens drift, idet en del af det, der normalt
ligger i administrations er lagt under bestyrelsensdrift nu. Bla. på grund af to
generalforsamlinger.
Der bliver talt omkring et stort overskud på stævnedelen, det er dog meningen at
vores stævner i fremtiden som udgangspunkt skal balancere.
Kvadrille har været lidt dyrere i år, pga. køb af veste, der mangler stadig 16 veste
i store størrelser som kommer i 2014.
Renteudgifter dækker over gebyrudgifter.
Resultat overskud på 37.284,74 kr.
Klubbens aktiver er ved årets udgang 104.724,66 kr.
Regnskabet er godkendt og revideret af klubbens to revisorer, Diana Winkler og
Heidi Møller.
Der bliver spurgt fra forsamlingen, hvorfor der ikke er nogen renteindtægter.
-Svaret er, at det har man ikke kunnet forhandle sig frem til med Danske Bank.
5: Bestyrelsen fremlægger budget for 2014 og herunder fastsættelse
af kontingent for det efterfølgende år.
Udsendte budgetforslag gennemgåes, se dette på www.faxi-klubben.dk
Der stilles spørgsmål ved 3.500 kr. i omkostninger til generalforsamlingen.
Dette beløb dækker over at klubben dækker ½ delen af udgiften til mad på
generalforsamlingen.
Ingen yderligere kommentarer.
6: Indkomne forslag.
Udgår pga. manglende forslag:
7: Bemærkning til kommende års aktiviteter til drøftelse:
Steen fremlægger udsendte forslag fra hjemmesiden, se www.faxi-klubben.dk
Spørgsmål fra salen, til Kr. Himmelfartsstævnet, der er bred enighed fra forsamlingen til, at man er kede af at dette ikke står i aktivitetskalenderen. Bestyrelsen kan
ikke påtage sig dette stævne, men håber meget at der er menige medlemmer som
vil påtage sig opgaven. Bestyrelsen vil gerne være behjælpelige med, hvordan
man afholder stævnet.

Generalforsamlingen opfordrer til, at der findes folk som vil stå for Kr. Himmelfartsstævnet, idet det er en over 30 år gammel tradition. Der kommer forslag
omkring afholdelse af en ny form for Gædingakeppni, intet vedtages. Der opfordres forsat til, at folk melder sig til at stå for afholdelse af et stævne denne dag.
Klubafterne er der ikke så mange af idet bestyrelsen er løbet lidt tør for emner,
men der modtages meget gerne input.
8: Valg til bestyrelsen samt suppleanter
Formand: Steen Hansen
Kasserer: Mogens Buskbjerg
Bestyrelsesmedlemmer: Jette Wenk, Michael Boberg, Stine Weinreich
Suppleanter: Birte Stilou, Lisbeth Wacker, Susan Holten-Andersen
Revisor: Allan Munk og Heidi Møller
Under valg af suppleanter, ønsker Helle Martensen og Lisbeth Wacker genvalg.
Endvidere stiller Susan Holten-Andersen og Birte Stilou op. I det der kun er plads
til tre suppleanter, vælger Helle Martensen at overlade sin plads til nye kræfter.
Helle forsætter med at hjælpe i FAXI dog uden for bestyrelsen.
Følgende forlader FAXI bestyrelsen:
Lars Hansen
Henning Gybel
Helle Martensen
9: Eventuelt:
Ønske om klubaften vedr. stævneridning i Danmark.
Hvilke klasser er der, rytterlicens, stævnestruktur mv.
Bestyrelsen forpligter sig til af afholde dette.
Hjemmesiden ændres lidt over den næste måneds tid, så vi skal vende os til en ny
sturktur.
Der stilles spørgsmål vedr. toplaget på Faxi-banen, toplaget er ikke optimalt, men
hvis der skal laves helt nyt toplag vil omkostningen være meget stort. Det er dog
et punkt som diskuteres løbende.
Alle medlemmer opfordres til at komme med ideer, og så vil bestyrelsen i videst
muligt omfang bakke op omkring dette.
Steen afslutter generalforsamlingen med at takke Buller, Lars og Helle for godt
arbejde i bestyrelsen.
Referent Stine Weinreich

