
Generalforsamling i Faxi den 27.1.2018 
 

1. Formanden byder velkommen. 

2. Valg af dirigent: Bjørn Monberg er valgt. Referent: Karin Eriksen 

3. Generalforsamling rettidigt indkaldt.  

Punkter Stævneudvalg og Cafeterieudvalg flyttes på dirigentens ønske til 

punktet evt. 

4. Formandsberetning 2017 – godkendes. Kan læses særskilt på hjemmesiden. 

5.  Kasserer fremlægger regnskab for 2017. 

Særlig skal nævnes at generalforsamlingen 2016 var en stor post. Der kom 

mange til generalforsamlingen og stedet var dyrt. Stævnerne gav et pænt 

overskud. Særligt tjente vi på cafeteriet. Vi har en pæn beholdning, så der er 

plads til at donerer et beløb til Hedelandsbanen. Regnskabet godkendt af 

forsamlingen. 

Budget 2018: Der er enkelte poster der er justeret op. 

 Investeringsønsker: 

• er at der lægges vand ind i klubhuset samt der laves bedre køkken 

faciliteter. 

• Donation til Hedeland 

• Reparation af traktor 

Det skal dog tages forbehold for, om der er mulighed for forlængelse af 

forpagtningskontrakt på banen. Bestyrelsen kontakter ejer. Forslag til en 

forlængelse, så den fremtidige lejekontrakt ændres til en 15-årig kontrakt. 

Forventet underskud 57.800,- kr. 

Forslag til kontingent 2019: 250 kr. for voksne og 125 kr. for børn. Stigning er med 

baggrund i DI`s forhøjelse af klubkontingent. Forslaget er vedtaget. 

Formanden søger div. Fonde vedr. nye toiletvogn 

6.Indkomne forslag:  

Bestyrelsen sætter forslag om ændring i vedtægterne §1. Forslaget vedtaget. 

Forslag om donation til Projekt Hedeland/islænderbanerne.  Forslaget er 

vedtaget, der doneres 20.000 kr. 



 

 

7. Kommende arrangementer:  

Aktivitetslisten for 2018 er allerede ude på hjemmesiden. Bestyrelsen     

modtager gerne forslag fra medlemmerne. 

8. Valg til bestyrelsen. 

Mogens: genvalgt 

Michael: genvalgt 

Karin: genvalgt 

 Suppleanter: 

  Ghita Larsen valgt 

  Jannie Viholt valgt 

  Helena Glesborg valgt 

9. valg af 2 revisorer; Heidi Møller og Karin Elmquist – er valgt 

                                         Revisorsuppleant: Ole Elmquist 

10. Evt. 

 Stævneudvalg: June Hanneson, Stine Weinreich, Eileen Lanzky Otto, Mia Høj 

Petersen, Annette Lehmann 

Cafeteriaudvalg: Karin Prip, Ghita Larsen, Barbara , Victor Weinrich 

Alle er velkommen i udvalgene også bare til enkelte stævner og enkelte opgaver, 

man binder sig ikke til alle stævnerne i Faxi, når man er i udvalget og heller ikke hele 

dagen. Men jo flere hænder jo bedre.  

Kirsten Egholm Jensen, fortæller om ride muligheder i Odsherred. Det er et svært, 

tungt og langsommeligt arbejde.  Der skal tænkes turister ind i projektet som kan 

generere penge til området, og dermed skal der være overnatningsmuligheder til 

både mennesker og heste. Gruppen er kommet med et oplæg, som oprindelig var på 

150 km ridesti, som nu er reduceret til 38 km ridesti i Odsherred. Kontakt Kirsten 

hvis I vil ride i Odsherred. Kirsten guide gerne rundt. 



Arbejdsgruppen består af følgende medlemmer: Hanne Larsen, Kirsten Egholm 

Jensen, Jytte Skovgaard Andersen, Jørn Hartvig, Mogens Buskbjerg, Steen Hansen, 

som alle er med i Faxi.  

 

                 


