Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 30. november 2011

Tilstede: Jørn, Henning (Buller), Steen, Lone, Lars, Michael og Stine.
Afbud:
1. Opsamling fra Generalforsamlingen:
a) Formanden oplyste at der skal gøres noget i forhold til opkrævning af
kontingent for 2012,
Det blev aftalt, at Lars taler med Anja og opkræver via sporti.
b) Faxi hjemmesiden blev drøfte i forhold til at sikre at der fremadrettet
kan være mere ”liv på hjemmesiden”.
Bestyrelsen vil fremadrettet satse på kunne bruge hjemmesiden mere
aktivt end tidligere, hvorfor der skal arbejdes på en anden løsning end i
dag. , og dermed følge op det der blev besluttet på
generalforsamlingen, nemlig at arbejder videre på at Henninag Knudsen
står for hjemmesiden fremadrettet i samarbejde med Lars.
Det blev aftalt: Jørn kontakter Anja ang. Info om hjemmesidens fremtid
og fortalte Anja at om ovenstående. I den forbindelse vil bestyrelsen
gerne takke Anja for det store arbejde hun har lagt med klubbens
hjemmeside.
Endvidere blev det besluttet at bestyrelsen rydder op på hjemmesiden i
takt med at den bliver overdraget, og alternativt skiftet til en mindre
teknisk hjemmeside hvis det skulle blive nødvendigt.
Endelig blev det besluttet, at alle i bestyrelsen skal til næste gang skrive
en artikel omkring deres indfaldsvinkel til at side i bestyrelsen, og deres
liv med islandske heste i øvrigt.
c) Kassererfunktionen blev drøftet og det blev besluttet, at Lars tager
kontakt til Henrik for at få overdraget tingene vedr. kasserer funktionen.
Lars overtager den ene bærbare pc som klubben ejer, til at have
regnskab på m.v.

2. Meddelelser fra formanden:
Bestyrelsen er ved at få lavet et skilt, hvor det fremgår at banen kun er
til brug af klubbens medlemmer. Jørn følger op på det.

3. Organisatorisk:
Bestyrelsen drøftede muligheden for at få lavet en forretningsorden for
fordeling af de enkelte områder og opgaver, så medlemmerne og de

forskellige udvalg havde noget at forholde sig til. Bestyrelsen fastslog at
det er vigtigt, at de enkelte udvalg fortsat skal have mulighed for at lave
det de ønsker, men bestyrelsen vil gerne arbejde tætter sammen med
udvalgene. Faxii har nogle rigtigt velfungerende udvalg som vi gerne vil
støtte op omkring.

4. Drøftelse af udvalg og fremtidige opgaver i bestyrelsen:
Nedenstående er drøftet men der arbejdes videre på det på næste møde.
Jørn vil gerne stå for tingene vedr. naturridning og kontakt til kommunen
og DI i forhold til ridning i naturen.
Steen vil gerne sørge for at Faxi-klubben, står for en fælles tur en gang om
mdr. Vi ønsker at man melder til via sporti. Steen vil gerne stå for
kontakten til juniorudvalget, som laver et stort stykke arbejde for klubbens
juniorrytter.
Buller vil gerne stå for sporten, bane og undervisning. Bestyrelsen ønsker
at banen bruges mere til kurser, undervisning osv. Således at klubben
bliver mere samlet. Vi har drøftet at Buller og Stine vil gerne stå for nogle
drive in stævner og træningsstævner i løbet af året, på hverdags aftner.
Stine vil gerne stå for kurser med forskellige undervisere i løbet af året. Vi
taler om klubaftner med undervisning som ikke koster ret meget, men med
fokus på samvær og at alle kan være med. Bestyrelsen ønsker at Kirsten
og Tenna forsat står for de stævner de hele tiden har gjort, de pålægges
ikke nye stævner mv. medmindre det er deres eget ønske, bestyrelsen
takker for det store arbejde.
Lone vil muligvis gerne stå for noget ridemærke undervisning også gerne
for børn, Stine vil gerne hjælpe.
Buller vil gerne ligge lokaler til hyggeaftner, foredrag osv. Om vinteren.
Vi drøfter at sætte fokus på at vi har faxi-kvadrillen og at der er forskel på
faxi-kvadrillen og Roskilde-kvadrillen.
Michael Boberg vil gerne stå for avlsdelen.

5. Planlægning af Kommende aktiviteter:
Det blev aftalt at alle forud næste møde gjorde op med sig selv hvad man
hver især ville tage ansvar for og kom med forslag til konkrete aktiviteter,
der så kunne tages stilling til.
Det blev aftalt at Buller ville finde dato for andre aktivitet og tage dem med

for at undgå at der blev for mange sammenfald.

6. Eventuelt:
Kontaktoplysningerne for bestyrelsen blev udvekslet:
• Jørn 40459432
buedal@mail.tele.dk
• Steen 21457015
lysager@mail.dk
• Lars 51171674
kontakt@staldtroldebo.dk
• Buller 30705913
henninggybel@gmail.com
• Stine 2240293
stila@ofir.dk
• Lone 20849951
lone@staunsbjerg.dk
• Michael 25371228
mb86287017@gmail.com

7. Næste møde:
Det blev aftalt at holde næste møde onsdag den 14. december kl. 18.30 og
at hovedformålet med næste møde er at bestyrelsen får sig endeligt
konstitueret og godkendt forretningsorden for det videre
bestyrelsesarbejde.

