
Referat af generalforsamling i islandshesteklubben Faxi d. 22/11 kl. 19.00 
 
Generalforsmalingen blev indledt med indskrivning og velkomst hvorefter  
ordet  blev overladt til formand Jørn Larsen. 
 
Han har været aktiv i naturudvalgsaktiviteterne i bestræbelsen på at få bedre muligheder 
for naturridning. 
  Jørn fortalte om deltagelsen i DI’s generalforsamling. Det har givet ham en overvejelse, 
hvorvidt Faxi skal flytte sin generalforsamling, så den afholdes FØR DI’s. Det skal ske for 
at kunne afklare eventuelle emner og beslutninger, vi ønsker behandlet på DI’s 
generalforsamling. Der var i forsamlingen enighed om, det er en god ide, men det kræver 
en ekstraordinær generalforsamling for at ændre indholdet i vedtægterne, primært vedr. 
Regnskabsåret.  
 
Kirsten Jakobsen tilkendegav at det blev en udfordring at afslutte regnskabet for Gaman, 
men det løses ved at lade regnskabet for Gaman indgå i følgende års regnskab. 
 
Jørn takkede udvalgene for det gode samarbejde og takkede Bagergården for 
sponsorering af kager.  
Herefter overlod formanden ordet til udvalgene. 
  
Stævneudvalget: 
19 marts i år blev Vintertölt afholdt. Det var et hyggeligt stævne og alt var booket. Ny dato 
for næste Vintertölt er planlagt til 3/3 2012. (Med forbehold) 
2/6 afholdtes der Kr. Himmelfartsstævne. Der var mange på venteliste, men det lykkedes 
at få de fleste med. Fremadrettet kan Kr. Himmelfartsstævnet give udfordringer, da 
dommerudvalget ikke vil acceptere tidsoverskridelse når stævnet afvikles. Derfor skal der 
bruges mange hjælpere. 
Man spurgte i forsamlingen om muligheden for at afholde stævnet over 2 dage. Stævnet 
kan risikere at bliver dyrere, da der eventuelt skal flere dommere til at dømme ved 
stævnet. 
Oldsag kørte godt bortset fra tidsoverskridelse pga. teknikken der drillede. 
Junior stævnet blev aflyst. Måske vil det ikke blive afholdt i fremtiden, da det virker som om 
Juniorstævnet modarbejdes af et andet stævne afholdt i DI regi. (Det afholdes på samme 
tidspunkt) 
Forsamlingen udtrykte beklagelse over dette forhold og der er ærgelse over at juniorerne 
kommer i klemme. Stævneudvalget tilkendegav, at såfremt der skulle være friske kræfter 
til afholde Juniorstævnet, så bakkes det op. Banen skal mærkes bedre op for at markere 
overgangen til langsiderne. Vigtigste af alt: Banen opfylder kravene til afholdelse af 5-
gang. 
Dommerudvalget har i strammet op i de nye vejledninger: Hilsen skal være tydelig når 
ekvipagen starter sit program. Konstateres der sår munden på de startende heste og man 
har planlagt at deltage i stævner umiddelbart efter, kan man være sikker på at ens hest(e) 
kontrolleres igen.  
 



Juniorudvalget var forhindret i at deltage i generalforsamlingen, men havde lavet en flot 
billede præsentation til lejligheden, som blev fremvist. Her blev vores juniorers færdigheder 
med hestene vist frem.  Dejligt at se det. Den gøres tilgængelig på hjemmesiden (hvis 
udvalget godkender det) 
 
Baneudvalget; 11 personer mødte op til  banedagen  - det er for lidt. Heldigvis var der 
mandet kraftigt op på maskinparken og det lettede arbejdet. Der blev bla. kørt et nyt lag 
grus på. 
 
Webudvalget: Det har været et stille år. Der efterlyses en daglig redaktør, som kan 
publicere indhold til webben. Alle de tekniske finurligheder skal webmaster nok tage sig af.  
Forsamlingen spurgte til muligheden for at placere webben på et nyt hotel, for at gøre 
tingene nemmere. Det er muligt, men dermed er præsentationen og design meget fastlåst. 
Forsamlingen mente at driften af webben  kan gøres mere enkel og at det flotte layout er 
unødvendigt.  
Stævneudvalget mente, de havde behov for bedre respons, når de havde henvendelser 
der skal publiceres på webben. 
Henning Knudsen tilkendegav at han gerne ville stå for at få materiale til webben 
publiceret. 
 
Herefter var der beretning fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Herunder blev der rejst 
kritik af håndtering af annoncering på Faxi webben. Den manglende styring er årsag til 
indtægtstab og sponsorerne følte sig overset. Der blev opfordret til at den nye bestyrelse 
opprioriterede dette. 
 
Kasseren gennemgik regnskabet. Forsamlingen savnede nogle noter til regnskabet. 
Regnskabet blev godkendt med et kontigent på samme niveau som sidste år. 
 
Forsamlingen savnede aktiviter i klubben, eksempelvis kunne der laves en månedsudflugt, 
hvor man skiftedes til at arrangere det. Det afstedkom  afholdelse af Juleridetur hos Carina 
og Lars. 
 
Valg til  bestyrelsen: 
Buller (Henning Larsen), bestyrelsesmedlem 
Lars Hansen, kasserer 
Steen Hansen, bestyrelsesmedlem 
Suppleanter: 
Stine Weinreich 
Michael Boberg 
 
Revisor suppleanter 
Henrik Gohn 
Henrik Eve 
 
Stævneudvalget opfordrede den nye bestyrelse til at være aktive. Der skal ske noget mere. 
  



Buller opfordrede forsamlingen (og andre Faxier) til at møde op som tilskuere til Jule 
Keppni arrangementet d. 27/12. Det er en festlig dag med god stemning. 
 
Der blev rejst spørgsmål om ridemærke kursus, det ledte til en diskussion om hvordan det 
kan afholdes. 
Herefter sluttede generalforsamlingen.  
Tak til alle for god tone. 
Og tak til Lars Holst, som gav et dejligt foredrag om turene til Island. 
 
Referent  
Henrik Eve 


