Faxi-klubbens generalforsamling 2016
Søndag d. 31 januar 2016 - Tuse Forsamligshus

Formanden Nete Jørgensen byder velkommen.
Dagsorden :
1. Indskrivning:
2. Valg af dirigent og Referent:
Dirigent Steen Hansen
Referent Susan Holten-Andersen
Steen Hansen byder velkommen og oplyser at generalforsamlingen er lovligt varslet.
3. Bestyrelsens beretning:
a. Formandens beretning, se vedhæftet
b. Beretning fra Sporten v. Stine Weinreich
Vi har haft et hektisk år 8/3 Vinter Tölt
Blev som noget nyt afholdt hos vores nabo Vipperød rideklub. Der var 52 deltagere (desværre flere afmeldninger på dagen).
Stævnet gav lidt udfordringer mht. at tilkalde ekvipagerne fra opvarmnings bane til
ridehuset. Lyd anlægget voldte problemer og printeren strejkede.
Stor tak til Karin Elmquist for at styre sekretariatet.
21/3 Junior kursus i Gædingakeppni.
Vi har mange juniorer i klubben, så det er ærgeligt at så få melder sig til. Vi ønskede med
kurset at skabe lidt sammenhold for juniorerne.
20/4 Aften D-stævne. Mange ekvipager 40 ialt, dejligt. Vi kan holde disse stævner rimeligt
billigt og klubben får et lille overskue fra disse stævner.
30/5 Oldsags stævnet. Tak til Vibeke Monberg, der påtog sig at stå for dette stævne. Ja,
det er svært første gang at stå for et stævne, men det blir nemmere med tiden. Vi havde et
rigtig godt stævne, med spisning bagefter. 43 deltog.
Vi opfordrer til at klubbens medlemmer hjælper til og byder ind med arrangementer.
13-14/6 Klubmesterskab på Hedeland. Dette stævne trækker flere ekvipager til der ikke er
Faxi medlemmer. Det fungerede rigtig godt at være på hedeland. Faciliteterne er i orden,
men det er et stort arbejde. Der var 55 startende lørdag.
Søndag havde vi et Gædingakeppni stævne og 43 starter. Det blev en rigtig god og sjov
dag. Stor tak til Tine Mørkhøj for at styre sekretariatet.
25/8 Gædingakeppni aften stævne. Vi havde 30 starter på 4 timer. Nete og Emilie tog
teten der og klarede dette til UG, på trods af store problemer med computer programmet
op til stævnet. Mange af vore egne ryttere deltog.
10-11/10 Gaman. 60 starter denne gang, som er færre end de forrige år ? Knap så mange
børn. Hyggelig weekend. Helle Martensen og Stine Weinreich stor for dette arrangement
og vil gerne gøre det igen i 2016.

Stine har arrangeret undervisning m. Luther på Faxi banen og i ridehus i Kvanløse i år.
Dette har manglet i klubben tidligere. Kom endelig med input til og være tovholder for nye
undervisere i klubben på Faxi-banen.
c. Beretning fra Natur v. Steen Hansen
Der har været 8 fællesrideture - desværre måtte julerideturen aflyses pga. blæst.
Vi har haft nogle rigtig gode ture, knap så mange deltagere med i år ca. 8 -12 pr. gang. På
Hedelands turen og i Bistrup skoven kom der flere. I juni stod Else Schmidt for at vise
rundt på Røsnæs - stor tak for det.
Steen opfordrer til at vi endelig byder ind med at vise rundt i en skov vi kender godt og byd
ind på en dato.
Kirsten Roldhave forslår at vi på fællesturene deler os op i 2 grupper. Hvor der så kan
rides i 2 tempi, da nogle synes det går for stærkt. Steen oplyser at der rides i det tempi
som rytterne ønsker og der tages hensyn til de unge heste.
Jørn Hartvig forslår at de langsommeste heste rider forrest og de hurtige bagerst. Jannie
Jensen bakker op om at der rides efter den svageste ekvipage.
Ideen med Fælleturene er kendskab til de mange skove vi er så heldige at have i
nærheden. Så man selv kan ride i skovene en anden dag. Turene skal også være en
social tur i klubben.
d. Beretning fra Avl v. Stine Weinreich.
De sidste 2-3 år har vi haft et hingste show på Hedeland, men i år kom tilmeldingerne ikke.
Måske fordi kåringerne lå dumt i forhold til dette. Vi plejer at se 10 - 12 hingste og nogle
salgs heste.
Da vi havde lejet Hedeland blev aftenen lavet om til en hygge aften, hvor man kunne ride
på Hedeland eller prøve banen.
Roskilde dyreskue er ikke et Faxi arrangement, men mange Faxièr deltager både i det
store show og som udstillerer. Det er rigtig godt for de unge heste. Stine vil gerne
arrangere mønstrings-undervisning i 2016.
Kåringerne er gået godt for Faxi medlemmer.
Føltur i september. Desværre er der færre føl de senere år, så turen blev igen i år lavet om
til “Se på heste bygning” hos Helle Martensen.
Stine tilføjer at hun holder pause fra bestyrelses arbejde, men det er bestemt ikke et farvel.
4. Kasserens fremlæggelse af revideret regnskab.
Regnskabet godkendes.
5. Budget for 2016 og fastsættelse af kontigent for 2017.
Vi vil gerne holde stævner på et rimeligt niveau i pris, så alle kan være med (I andre
klubber er det meget dyrt at deltage i stævnerne). Vi tjener ofte lidt på disse stævnerne,
men vi blir også nød til at have et lille overskud i klubben.
Ved DI generalforsamling blev det vedtaget at hæve klub kontigent fra 7 kr. til 25
kr./medlem. Dvs. at Faxi betaler for hver medlem 25 kr til DI hver år.
Man kan være Fuldgyldigt medlem af DI eller have et Klubmedlemskab i DI via Faxi.
Hvis man er fuldgyldigt medlem af DI betaler man også til DI via sit Faxi medlemskab.

Vi får meget for at være medlemmer af DI, bla. forsikringer (ansvar) - musik afgift (på den
musik vi spiller til bla. stævner) og bladet Tölt.
Så bestyrelsen indstiller til at kontigentet i Faxi-klubben hæves med 25 kr.
så det bliver : 125 kr. for medlemskab 0 -21 år.
225 kr. for medlemskab 22 + årige.
Dette vedtages.
Der blir forslået at vi bruger noget af vores overskud på en ny opvarmnings bane og et
skur til traktoren.
6. Indkomne forslag.
Bestyrelsen stiller forsalg om at der oprettes et stævneudvalg.
Det at afholde et stævne på dagen er det mindste, da rytterne skal hjælpe til.
Planlægningen og al arbejdet op til fylder. Derfor ønsker vi et udvalg så opgaverne kan
fordeles på flere hoveder og gerne personer der brænder for de forskellige stævne
muligheder som sport, gædingea og gaman. Andre skal stadig kunne byde ind og afholde
stævner. Det behøver ikke kun være udvalget der står for stævnerne i klubben. Mogens
Buskbjerg og Susan Holten fra bestyrelsen vil være med i stævne udvalget. Stine
Weinreich vil gerne hjælpe med at finde dommere.
Vi har brug for flere der kender til de computer programmer vi bruger for at kunne
afholde stævnerne.
Stævne udvalg : Emilie Christiansen og ??????? Vi håber flere vil være med !!
Bestyrelsen stiller forslag om et fest udvalg til Faxi`s kommende 40 års jubilæum til
sommer. Helle Martensen, Steen Hansen og Louise Hoffbeck vil gerne være i
festudvalget.
Bestyrelsen stiller forslag om at Web-master skal kunne inviteres med til
bestyrelsesmøderne da vi bla. ønsker at lette informationsgangen. Lars Hansen ønsker
ikke at deltage i bestyrelsesmøderne men vil gerne fortsætte som webmaster. Pernille
Kirchheiner vil gerne både være Webmaster og deltage i møderne. Der skal dog være en
overdragelse.
7. Kommende års aktiviteter til drøftelse.
Et af trænings stævnerne vil være et Gædingea stævne.
Der kom rigtig mange til Islandshestens dag på Faxi banen. Der var også en del nye ikke
medlemmer, der var imponeret over kæmpe kvadrillen og de mange heste samlet. Dog
burde dagen markedsføres mere, dette tager vi til efterretning.
Der gives udtryk for ærgelse over at Kristi Himmelfarts stævnet ikke er på programmet i år.
Man er velkommen til at byde ind og afholde dette stævne, måske vil et kommende
stævne udvalg kunne tage det op igen.
8. Valg til Bestyrelsen samt suppleanter.
På valg for 2 år er:
Kasser Mogens Buskbjerg ønsker genvalg = genvalgt
Bestyrelsesmedlem Michael Boberg ønsker genvalg = genvalgt
Bestyrelsesmedlem Stine Weinreich ønsker ikke genvalg
Heidi Montan stiller op = er valgt
(Nete Jørgensen og Susan Holten-Andersen fortsætter)
Suppleanter vælges for 1 år.
1 suppleant: Kirsten Roldhave

2 suppleant: Helle Martensen
3 suppleant: Ann Stillhoff Dietz
9. Valg af revisorer for 1 år.
Heidi Møller. Steen Hansen (suppleant).
10. Eventuelt.
Jørn Hartvig fortæller at DI har lavet en associations aftale med DRF.
Læs mere om dette på DI´s hjemmeside.
Der kommer en aktivitets weekend på Hedeland sidst i august 2016.
Vedr. Trec: Det er aftalt at DI gerne må afholde Trec. DRF laver også Trec, dog for alle
hesteracer.
Kirsten Egholm Jensen er vores kontakt person for Trec. Der vil komme et oplæg på
hjemmesiden.

