Referat af ordinær generalforsamling i Islandshesteklubben Faxi lørdag d. 17 januar 2015
1.

Indskrivning (Registrering samt kontrol af stemmeret for de fremmødte)
Der mødte i alt 36 medlemmer op til årets generalforsamling.

2.

Valg af dirigent og referent.
Henning Christiansen blev valgt som dirigent og Susan Holten-Andersen som referent.
Henning Christiansen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indledte
generalforsamlingen.

3. Bestyrelsens beretning.
a,c. Formandens beretning herunder beretning fra Hovedområde Natur,
herunder juniorer.
2014 har budt på mange forskellige aktiviteter. Sammentalt har vi haft 50 arrangementer,
6 bestyrelsesmøder - derudover har bestyrelsen deltaget i 2 DI klubmøder samt 1 Hedelands
møde.
DI har besluttet at opgradere Hedeland, idet DI vil lade de klubber, som ønsker at deltage
i projektet, styre udviklingen af Hedeland. Vi i Faxi har sagt ja til at være med. Leif Andersen
har indvilliget i at være Faxi´s mand her. Lad mig med det samme sige, at der ikke er økonomi
med i dette.
Islandshestens dag tog Kirsten og Tenna sig af, idet de inviterede til kæmpe kvadrille på
banen med ca. 40 deltagere.
Kirsten og Tenna har kaldt til kvadrille træning 15 gange i årets løb, vi har haft 1 opvisning
i Andelslandsbyen, 1 på Børnedyreskuet i Bregentved samt 1 i november måned i Vipperød
Ridecenter.
Vi har i år fået styr på alle de røde veste, samt fået sat skabe op i klubhuset til vestene. Susan
og Helle har nummereret dem og lavet et system, så vi til en hver tid ved hvem, der har lånt
dem, og til hvilke arrangement.
Junior ridelejren blev vi nødt til at aflyse på grund af for få tilmeldinger. Det var Faxi ikke alene
om, vi må blot konstatere, at der kan være for mange arrangementer på et år.
Vi har haft 10 fællesrideture i årets løb, hvor vi har været 15 - 20 pr. gang. Vi afsluttede som
sædvanligt med juleridetur med gløgg og æbleskiver. - I år i regnvejr.
Der var valg til folkeoplysningsudvalget i Holbæk i oktober måned. Helle Martensen stillede op
for Faxi-klubben og blev valgt.
Faxi banen har vi brugt lidt kræfter og penge på, som det fremgår af regnskabet. Vi startede
året med at udlægge slotsgrus på i hullerne på midten af banen, samt vibrere det. Det virkede
- så vi har besluttet at gøre det igen her i vinter.
Jess Reinbach lavede en vandvogn, som vi nok skal få glæde af i år, især da vi har fået lagt
vand ned til hjørnet af træningsbanen. Der er lagt en målerbrønd ned, så vi betaler for det vi
vand vi bruger.
Vi fik skrabet banen ren langs kanterne, således at den nu igen er 4 meter bred overalt.
Jesper Swahn sørgede for, at vi fik styr på højtalere og trådløs mikrofon, ved hjælp af små
antenner sat op under halvtaget.
Sekretariatet fik en ny indretning, som skal gøre det nemmere at arbejde i.
Jeg vil sig tak til Knud Kildegård for altid at være på pladsen, når der skulle laves noget.
Jeg vil sige tak til webmaster Lars Hansen for at have ført hjemmesiden.
Til sidst vil jeg sige tak til den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i årets løb.
b. Beretning fra Hovedområde Sport, herunder stævne.
Året 2014 blev et år med rigtig mange aktiviteter inden for avl og sport. Det blev også et år, hvor vi i
bestyrelsen valgte, at vi ikke magtede at holde to gode gamle stævner, Kristi Himmelfart- og Oldsagsstævnet. Vi forsøgte forgæves at få et medlem uden for bestyrelsen til at tage hånd om disse to
arrangementer, hvilket desværre ikke lykkedes. (Oldsagsstævnet er tilbage igen 2015)

Det blev også et år, hvor vi måtte satse på at lave det aftalte og ikke så meget mere, idet det meget hurtigt
stod klart at Jette Wenk trak sig pga. nyt arbejde, og det samme gjorde Birthe Stilov. To personer færre i
en bestyrelse betyder rigtigt meget, når der skal laves nye arrangementer. Når det så er sagt, så har 2014
været en fornøjelse. Vi har haft mange hjælpere, og i sær via facebooksiden har det gået stærkt med at
finde de folk, vi har skulle bruge på banen.
Alle kurser, og stævner har været udsolgt hele året.
8/3 Vintertølt i OHR. (Jette W, Karina, Lars)
23/3 Kursus med Rasmus Møller
26/4 Gædingakeppni kursus / Hingsteshow (4 hingste vist 9 salgsheste)
27/4 Gædingakeppni stævne i Hedeland
30/4 D-stævne, onsdags stævne
24/5 D-stævne, onsdags stævne
21/6 Klubmesterskab (lidt bøvl omkring udelukkelse fra selve mesterskabsdelen, dette er yderligere
beskrevet i 2015 stævnet, vær obs. på at starte for FAXI, hvis man ønsker at blive klubmester).
I Juli skulle der have været juniorlejr og stævne Hedeland, men da Lars var syg og Jette havde trukket sig,
som stod for dette, valgte vi at aflyse. Dette ud fra to begrundelser, manglende tilmeldinger og til stævnet
var der ikke booket dommere.
3/9 D-stævne, onsdags stævne
20/9 Knæk Cancer (Kirsten Roldhave, stor tak for et fantastisk arrangement, med en flot donation til Knæk
cancer)
11-12/10 Gaman (for første gang nåede vi over 100 ekvipager til start) stor tak til alle som hjalp med
sponsorgaver osv. uden denne hjælp kan et så stort stævne ikke afvikles ☺ ☺

d. Beretning fra Hovedområdet Avl.
Vi har både sport og avl i klubben. Vi har haft hingste og salgsshow. Dagen har fungeret godt.
Helle har lagt i støbeskeen at lave en føl-tur, men for få meldte sig. Så turen blev drejet om til at
se på og gennemgå Islandshestens bygning, snak om avl og kåring. Aftenen blev afsluttet med
fællesspisning, kaffe og kage. Stor tak til Helle for at lægge heste, hus og stald til.
Vi har været på Roskilde Dyreskue, hvor flere fra klubben har haft udstillet deres heste. Vi har
også været representeret med Kvadrille på Dyreskuet, dog også med ryttere fra andre klubber.
e. Beretning fra Hovedområdet information og kontakt.
Vi har 206 senior medlemmer over 25 år og 55 junior medlemmmer under 25 år.
Der er kommet flere unge medlemmer i år, hvilke er dejligt da det også betyder et større tilskud fra kommunen. Vi har haft lidt færre tilgang af seniorer.
4. Kasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Regnskabet blev gennemgået og godkendt af generalforsamlingen.
5. Bestyrelsen fremlægger budget for 2015, herunder fastsættelse af kontingent for det
efter følgende år (2016).
Vi får en lille øgning i tilskud fra Holbæk kommune, da vi har fået flere juniorer.
Vi får større omkostninger på drift af området v. Faxi-banen, da vi skal have en udefra til at slå
græsset. De øvrige udgifter svarer til de øvrige år.
Bestyrelsens forslag om fastholdelse af kontigent vedtages.
100 kr for medlemskab 0 - 21 år
200 kr for medlemskab 22 år og op
6. Indkomne forslag.
a. Kommunen har bedt os om at lave vedtægtsændringer vedr. §1 Navn, så det nu er :
Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubben er hjemmehørende i Holbæk Kommune.
Dette vedtages.

b. Kommunen har bedt os lave vedtægtsændring vedr. § 12 Opløsning. Det skal fremgå at
klubbens aktiver/formue ved opløsning af foreningen skal tilfalde et almen nyttigt formål, hvilken
besluttes ved alm. flertal blandt de fremmødte på den sidste generalforsamling.
Dette vedtages.
(De nye vedtægter fremsendes til DI mhb. på endelig godkendelse der.)
7. Bemærkninger til kommende års aktiviteter til drøftelse.
Det kommende år er allerede skudt i gang med første Eyjólfur Isólfsson weekend kursus. Det
andet kursus til april er ikke en videreudvikling af kursus 1. Alle skal have mulighed for at melde
sig til og være med, men hvis flere har været på kursus 1, vil holdene sammensættes efter dette.
Forhåbentlig bliver dette afholdt på Øvejens Ridecenter igen. Det fungerede rigtig godt.
Steen Hansen vil stadig arrangere de månedlige fællesture.
Vintertölt vil i år blive afholdt i Vipperød Ridecenters ridehal, altså vores nabo til Faxi-banen.
Fordelen ved dette er, at vi gerne vil have et bedre samarbejde med vores udlejer. Lejen af ridehuset er den samme, som de andre steder, vi har lejet os ind. Der er opvarmet rytterstue, og
hestene kan bruge vores egne folde.
Stine W. har skaffet dommere til alle vores stævner i år. ☺
Vibeke Monberg står for Oldsags stævnet til maj. ☺
Til Gædingar i juni udskriver vi en ny C-klasse, hvor man valgfrit kan vælge mellem tölt eller trav,
men skal ride skridt og galop.
Vi har ikke endnu planlagt nogle junior stævner, men hvis der er nogen der vil arrangere dette, er
I meget velkomne.
Det vil altid være muligt at arranger kurser, som slås op i vores regi, men vi vil gerne se et buget
for kurset først.
8. Valg til bestyrelsen samt suppleanter. Suppleanter vælges for 1 år.
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Formand:
Nete Jørgensen
Bestyrelsesmedlem: Susan Holten-Andersen
Fortsætter:
Bestyrelsesmedlem: Stine Weinreich
Bestyrelsesmedlem: Michael Boberg
Kasserer:
Mogens Buskbjerg
Følgende blev valgt til suppleanter:
1. suppleant:
Kirsten Roldhave
2. suppleant:
Heidi Turi Montan
3. suppleant:
Helle Martensen
9. Valg af 2 revisorer. Vælges for 1 år ad gangen.
Følgende blev valgt som revisorer:
Heidi Møller
Steen Hansen
10. Eventuelt.
Mogens Buskbjerg takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer og Knud Kildegård for sin store
hjælp med vedligeholdelse af Faxi-banen.
Nete Jørgensen takker for valget og roser klubben for den gode ånd og stemning.
Herefter var ordet frit og rigtig mange bød ind med forslag til aktiviteter og hjælp i klubben.
Der blev talt en del om brugen og opbakningen af Hedeland.

