Referat af arbejdsmøde afholdt
søndag den 2. september 2012.

Til stede:

Jørn, Buller, Steen, Stine, Michael og Lars.

Mødet blev afholdt i Bagergårdens konditori lokaler, Smedelundsgade 25, 4300 Holbæk.
Mødet startede klokken 09.00 og blev afsluttet klokken 14.00.

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referartet fra den 22. august 2012 blev godkendt med en enkelt rettelse.
Bulle gjorde opmærksom på at den under punkt 6.b. nævnte invitation til at ride i Ågerup
Rideklub den 16. november ikke var i Ågerup, men derimod i Vipperød Ridecenter.

2. Styr på resten af årets aktiviteter.
Året resterende aktiviteter blev drøftet jævnfør nedestående:
a.

Kvadrilletræning mandag den 3. september.
Træning med henblik på opvisning på Nyvang.

b.

Faxi klubaften onsdag den 5. september.
Det blev aftalt at hovedtemaet skulle være ”rytter i form”, samt drøftelse af
medlemmernes interesse for Faxi klubtøj.

c.

Faxi fællesridetur i Kårup skov lørdag den 8. september
Steen gennemgik kort turen.

d.

Opvisning på Nyvang søndag den 9. september.
Helle Martensen havde formegentlig styr på arrangementet. Det blev aftalt at
arrangementet i fremtiden skal fremgå af kalenderen og være et arrangement som
bestyrelsen har mere styr på.

e.

Faxi kvadrilletræning søndag den 16. september.
Kirsten og Tenna gennemfører

f.

Faxi kvadrilletræning søndag den 23. september
Kirsten og Tenna gennemfører

g.

Markering af Islandshestens dag lørdag og søndag den 29 – 30. september
Jørn gennemgik de aftaler der var lavet med henholdsvis kommune og politi. Det blev
aftalt at Jørn skulle tage kontakt til pressen m.v. samt at programmet for de to dage
skulle være ca. som beskrevet nedenunder:
Lørdag den 29. september gøres opmærksom på Islandshestens dag ved at samle
så mange ryttere som muligt (gerne 20 – 30 stykker eller flere) og herefter rides der
gennem Holbæk by, hvor der er følgende program:
11.30
12.00
12.30

Rytterene mødes og gør klar bag ved Bagergårdens bageri
Rides der i samlet flok gennem Holbæk.
Heste og ryttere samles bag ved Bagergårdens bageri
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Søndag den 30. september inviteres alle dem der måtte have lyst til det ud til vores
klubhus og bane hvor der vil være forskellige aktiviteter.
Alle medlemmer har denne dag mulighed for at sælge ud af det rideudstyr m.v. som
man ikke selv længere har brug for. Samtidig vil klubben sælge ud af ”ting og sager fra
klubhuset”. Der vil også være mulighed for at købe noget godt til ganen (mad og
drikke) da Cafe Stalden også vil være der med deres bod.
Udover boderne vil der også være følgende faste aktiviteter:
11.00
Kvadrilleopvisning
12.00
Heste salgsshow
13.00
Gangartsshow (Skridt – trav – galop – tølt og pas)
14.00
Kvadrilleopvisning
15.00
Afslutning af dagen
h.

Faxi klubaften onsdag den 3. oktober.
Det aftalt at hovedtemaet skulle være ”Fordring af hest” og at klubaftenen skulle
holdes ”indendørs” i Bagergårdens konditori lokaler, Smedelundsgade 25, 4300 Holbæk

i.

Junior kvadrilletræning søndag den 7. oktober.
Carina og Britt gennemfører på Faxi-banen.

j.

GAMAN lørdag og søndag den 13. – 14. oktober.
Tilmelding åbner mandag den 10. september. Kirsten og Tenna gennemfører.

k.

Faxi føltur søndag den 21. oktober.
Det blev aftalt at prøve at lave en Faxi føltur i efteråret. Stine og Helle Martensen står
for arrangementet.

l.

Junior Kvadrilletræning søndag den 28. oktober
Carina og Britt gennemfører på Faxi-banen.

m. Generalforsamling lørdag den 3. november
Det blev aftalt at holde årets generalforsamling på en lørdag med efterfølgende fest for
at se om det kunne få flere til at deltage i generalforsamlingen. Se mere under særskilt
punkt.
n.

Klubaften onsdag den 7. november
Det blev aftalt at der skulle være ”filmaften”. Forslag til film tages op på næste
bestyrelsesmøde.

o.

Faxi fællesridetur søndag den 11. november
Skal afholdes på Røsnæs. Steen tager kontakt til SKAGI med henblik på at få styr på
ruten m.v.

p.

Klubaften onsdag den 5. december
Aflyses da bestyrelsen var enige om at der nok var for meget andet man skulle i
december og at bestyrelsen derfor hellere så at medlemmerne kom til julerideturen.

q.

Juleridetur søndag den 9. december
Afholdes som sidste år i Kårup skov fra klokken 11.00 – 13.00.
Der vil blive serveret:
• Gløg
• Æbelskiver
• Øl og vand
• Islandske juleboller
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3. Planlagt generalforsamling, herunder input til formandens beretning, samt
forslag til vedtægtsændringer.
a. Generalforsamlingen.
Det blev aftalt at generalforsamlingen i år forsøges afholdt med efterfølgende middag
og fest i Tuse forsamlingshus
Foreningen betaler halvdelen af prisen for maden til festen og medlemmerne betaler
selv deres halvdel. Drikkevare er for medlemmernes egen regning og de skal købes på
stedet.
Tilmeldingen skal være via sporti.dk.
Det vil være muligt alene at tilmelde sig til generalforsamlingen uden at deltage i
festen og omvendt.
Hvis et ikke medlem (kone/mand m.v.) ønsker at deltage i festen, kan man det ved at
betale fuld pris.
Forventet pris pr. deltager er: ca. 65 – 75 kr. pr person.
Indkaldelse til generalforsamlingen sendes ud i senest mandag den 8. oktober 2012.
Bestyrelsen enes om at fastholde kontingentet for 2012 og i 2013.
b.

Input til formandens beretning.
Det blev aftalt at hvert område beretter særskilt om deres område.
Det blev endvidere besluttet at næste års aktiviteter og budgetforslag skulle
fremlægges for generalforsamlingen.
Kasseren redegjorde for at når Faxi regnskabsåret først kan opgøres p.r. 30. oktober
gør dette, at regnskabet lukkes tidligere, for at regnskabet kan godkendes og sendes
ud i henhold til vedtægterne.
Endvidere skal de to revisorer varsles så de kan nå at revidere regnskabet. Lars ville
sørge for det.

c.

Forslag til vedtægtændringer.
Bestyrelsen drøftede forslag til vedtægtsændringer og følgende blev besluttet skulle
forelægges til vedtagelse på generalforsamlingen:
Ændringsforslag 1:
Punkt 4.2.

Stemmeret opnås efter en måneds medlemskab
Ændres til:

Punkt 4.2.

Stemmeret og medlemskab opnås når kontingentet er betalt og
registreret af kassereren.

Forslaget motiveres ved:
Det giver ikke mening, at man skal have været medlem i en måned for at kunne
stemme ved en generalforsamling.
Det vil give bedre mening, at man i stedet for kan stemme allerede når man har betalt
kontingent, idet man dermed har tilkendegivet at man ønsker at bidrage til klubbens
fremadrettede aktiviteter – og ikke som nu – hvor man reel kan stemme om klubbens
fremtid uden at have bidraget til den.
--------------------------------------------------------------------------------------------Ændringsforslag 2:
Punkt 4.4.

Medlemskabet træder i kraft, når klubbens kasserer har modtaget
fuld kontingent for det år hvori medlemskab ønskes
Ændres til:

Punkt 4.4.

Punktet skal udgå af vedtægterne.
Efterfølgende punkter 4.5 til 4.7 rykkes i rækkefølge således at 4.5
bliver til 4.4 og så fremdeles.

3

Forslaget motiveres ved:
Punktet er allerede dækket af punkt 4.2, idet det fremgår at man er medlem allerede
ved betaling.
--------------------------------------------------------------------------------------------Ændringsforslag 3:
Punkt 4.6.

Indmeldelse foregår online via klubbens hjemmeside, alternativt ved
skriftlige henvendelse til bestyrelsen.
Ændres til:

Punkt 4.6.

Indmeldelse foregår online via klubbens hjemmeside. Alternativt ved
henvendelse til klubbens kasserer.

Forslaget motiveres ved:
Der er ingen grund til at indmeldelse kun kan ske via nettet eller ved skriftlig
henvendelse, idet praksis allerede i dag er, at enkelte medlemmer bliver meldt ind,
genindmeldt eller fornyet ved henvendelse til kassereren.
--------------------------------------------------------------------------------------------Ændringsforslag 4:
Punkt 5.1.

Klubbens regnskabsår er fra 1. november – 31. oktober.
Ændres til:

Punkt 5.1.

Klubbens regnskabsår er fra 1. januar – 31. december.

Forslaget motiveres ved:
Når der er sammenfald mellem regnskabsår og kontingent år vil det give en bedre
sammenhæng mellem kontingentbetaling, aktivitetsplanlægning og regnskabsår .
Derudover vil det give bedre mulighed for at kunne nå regnskabsafslutning m.v., da
december måned normalt ikke er en måned med mange aktiviteter.
--------------------------------------------------------------------------------------------Ændringsforslag 5:
Punkt 6.1.

Kontingentet betales helårligt og fastsættes af generalforsamlingen.
Ændres til:

Punkt 6.1.

Kontingentet betales helårligt og fastsættes af generalforsamlingen
for det efterfølgende år.

Forslaget motivers ved:
Forslaget er kun aktuelt såfremt generalforsamling vedtager ændringsforslag 4, hvor
klubbens rengskabs og kontingent år bliver sammenfaldende.
Fremtidige generalforsamlingen vil således blive afholdt først i januar måned, hvor
kontingentet allerede skal være betalt for at man kan stemme.
Derfor vil det ikke være muligt at lave ændringer af kontingentet i indeværende år,
men først for efterfølgende år. Dette vurderes ikke at have den store betydning i
forhold til bestyrelsens handlemuligheder.
---------------------------------------------------------------------------------------------
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Ændringsforslag 6:
Punkt 6.2.

Kontingentet skal efter opkrævning være indbetalt senest 1. februar.
Ændres til:

Punkt 6.2.

Kontingentet skal efter opkrævning være indbetalt senest 1. januar.

Forslaget motivers ved:
Ved at ændre betalingstidspunktet, vil det alene være medlemmer der har betalt for
det kommende års aktivitet, og dermed aktivt tilkendegivet, at de vil bidrage til
klubbens fremtid, der har mulighed for at stemme herfor ved en generalforsamling.
--------------------------------------------------------------------------------------------Ændringsforslag 7:
Punkt 6.3.

Ved indmeldelse i løbet af året, skal kontingent være betalt senest 1
måned efter indmeldelse.
Ændres til:

Punkt 6.3.

Ved indmeldelse i løbet af året skal kontingent være betalt samtidig
med indmeldelse.

Forslaget motiveres ved:
Da kontingentet som hovedregel indbetales via sporti.dk vil det ikke give mening at der
ikke er sammenfald mellem indbetaling og indmeldelse.
--------------------------------------------------------------------------------------------Ændringsforslag 8:
Punkt 6.4.

Ved manglende indbetaling eller overskridelse af betalingsfristen jfr.
pkt. 6.2 og 6.3., kan medlemmet betragtes som udmeldt og slettes
af medlemslisten.
Ændre til:

Punkt 6.4.

Ved manglende indbetaling i henhold til punkt 6.2 og 6.3., kan man
ikke deltage i klubbens aktiviteter og er som sådan at betragte som
værende ikke medlem.

Forslaget motivers ved:
Med vedtægtsændringen vil det komme til at fremgå af klubbens vedtægterne at man
skal være have betalt kontingent og være medlem af klubben for at kunne deltage i
klubbens aktiviter.
--------------------------------------------------------------------------------------------Ændringsforslag 9:
Punkt 8.1.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Der afholdes
generalforsamling hvert år i november måned.
Ændres til:

Punkt 8.1.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Der afholdes
generalforsamling hvert år i januar måned.

Forslaget motivers ved:
Forslaget er kun aktuelt såfremt generalforsamling vedtager ændringsforslag 4 og 5
hvor klubbens rengskabs og kontingent år bliver sammenfaldende.
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Der skabes en naturlig sammenhæng mellem kontingent-, aktivitets- og
regnskabsåret.
--------------------------------------------------------------------------------------------Ændringsforslag 10:
Punkt 8.3.

Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde inden 1.
oktober det pågældende år, således at medlemmerne ved skriftlig
meddelelse senest 14. dage før generalforsamlingen, er gjort
bekendt med at der kommer til behandling.
Ændre til:

Punkt 8.3.

Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 16
dage før den varslede generalforsamling, således at medlemmerne
skriftlig meddelelse senest 14. dage før generalforsamlingen, er gjort
bekendt med at der indkommende forslag til behandling på
generalforsamlingen.

Forslaget motiveres ved:
Det giver ikke mening at arbejde med en fast dato i forhold til de indkommende forslag
idet hovedparten af de indkommende forslag som hovedregel først kommer i ”sidste”
øjeblik.
Ved at ændre vedtægterne gives medlemmerne mere fleksibilitet i forhold til at kunne
fremkomme med forslag til behandling på generalforsamlingen.
--------------------------------------------------------------------------------------------Ændringsforslag 11:
Punkt 8.4.

Alle medlemmer af klubben er mødeberettigede på
generalforsamlingen.
Ændres til:

Punkt 8.4.

Punktet skal udgå af vedtægterne.
Efterfølgende punkt 8.5 – 8.9 rykkes i rækkefølge således at 8.5
bliver til 8.4 og så fremdeles.

Forslaget motiveres ved:
Punktet er allerede dækket af punkt 4.2 og 4.3, idet det fremgår at man er medlem og
har en stemme.
-------------------------------------------------------------------------------------------Ændringsforslag 12:
Punkt 8.5.

Kun fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent for det
forløbne år og har været medlem mindst 1 måned er
stemmeberettigede.
Ændre til:

Punkt 8.5.

Kun fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent er
stemmeberettigede

Forslaget motivers ved.
Forslaget hænger sammen med forslaget i punkt 6.3. hvor man alene kan være
medlem ved indbetaling. Derfor giver det ikke mening at man skal vente en måned på
at kunne stemme.
---------------------------------------------------------------------------------------------
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Ændringsforslag 13:
Punkt 8.4.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig
Stemmeflertal (over halvdelen af de fremmødte).Dog kræver
ændringer af vedtægterne at 2/3 af de tilstedeværende
stemmeberettigede stemmer herfor.
Ændres til:

Punkt 8.4.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig
stemmeflertal (over halvdelen af de fremmødte).

Forslaget motiveres ved:
Vedtægtsændringsprocedurerne er selvstændig beskrevet under punkt 10, hvorfor det
ikke bør fremgå her.
--------------------------------------------------------------------------------------------Ændringsforslag 14:
Punkt 8.9.(5)

Fastsættelse af kontingent.
(Der fastsættes ligeledes et årligt beløb til afholdelse af
bestyrelsesmøder ).
Ændres til:

Punkt 8.9.(5)

Fastsættelse af kontingent for næstkommende år.

Forslaget motivers ved:
Der har ikke været praksis for at der er blevet fastsat en årligt beløb hvorfor sætningen
ikke giver mening og som sådan bør fjernes.
--------------------------------------------------------------------------------------------Ændringsforslag 15:
Punkt 8.9.(6)

Indkommende forslag.
(disse skal være bestyrelsen i hænde senest 1. oktober det
pågældende år, således at medlemmerne ved skriftlig meddelelse
senest 14 dage før generalforsamlingen er bekendt med, at det
kommer til behandling).
Ændres til:

Punkt 8.9.(6)

Indkommende forslag.

Forslaget motivers ved:
Se ændringsforslag 10
--------------------------------------------------------------------------------------------Ændringsforslag 16:
Punkt 8.9.(7)

Forsamlingens bemærkninger angående det kommende års
aktiviteter.
Ændres til:

Punkt 8.9.(7) a)
b)

Bestyrelsen fremlægger forslag til kommende års aktiviteter samt
budgetforslag.
Forsamlingens bemærkninger til det kommende års aktiviteter
samt budgetforslag.
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Forslaget motivers ved:
Det giver god mening, at bestyrelsen først fremlægger forslag og at generalforsamling
herefter gives mulighed for at have indflydelse på det kommende års aktiviteter og
ressourceforbrug.
--------------------------------------------------------------------------------------------Ændringsforslag 17:
Punkt 9.

Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer
umiddelbart efter regnskabsårets afslutning den 31/10 og senest 14
dage før generalforsamlingen. Det godkendte og reviderede regnskab
offentliggøres til medlemmerne senest 1 uge før
generalforsamlingen.
Ændres til:

Punkt 9.

Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer
umiddelbart efter regnskabsårets afslutning den 31. december og
senest 14 dage før generalforsamlingen. Det godkendte og
reviderede regnskab offentliggøres til medlemmerne senest 1 uge før
generalforsamlingen.

Forslaget motivers ved:
Der skaber sammenhæng mellem regnskabs og kontingent år.
--------------------------------------------------------------------------------------------Ændringsforslag 18:
Punkt 10

Til ændring af vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af
De fremmødte stemmeberettigede til generalforsamlingen. Enhver
ændring af vedtægter skal indberettes til DI til godkendelse.
Ændres til:

Punkt 10

Til ændring af vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af
De fremmødte stemmeberettigede til generalforsamlingen. Enhver
ændring af vedtægter skal indberettes til Dansk Islandsheste
forening (DI) til godkendelse.

Forslaget motivers ved:
DI skrives ud således at man ved der er tale om Dansk Islandshesteforening og ikke
kun en forkortelse.
--------------------------------------------------------------------------------------------Ændringsforslag 19:
Punkt 11.1.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, formand, kasserer, sekretær,
samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Herudover vælger
generalforsamlingen 2 suppleanter samt 2 revisorer. Alle vælges på
generalforsamlingen.
Ændres til:

Punkt 11.1

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, formand, kasserer, samt 3
bestyrelsesmedlemmer. Herudover vælger generalforsamlingen 3
suppleanter samt 2 revisorer. Alle vælges på generalforsamlingen.

Forslaget motivers ved:
Betegnelsen sekretær er ikke længe tidssvarende og giver ikke mening, hvorfor denne
benævnelse ønskes skrevet ud af vedtægterne.
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Dette vil samtidig give bedre mulighed for at fordele de forskellige opgaver når
bestyrelsen konstituere sig efter generalforsamlingen.
Ønsket om at udvide fra 2 til 3 suppleanter er på baggrund af erfaringer fra
indeværende år, hvor begge suppleanter har måtte indgå i bestyrelsen uden mulighed
for at kunne blive afløst.
--------------------------------------------------------------------------------------------Ændringsforslag 20:
Punkt 11.2.

Formand og 1 bestyrelsesmedlem, vælges for 2 år af gangen. Disse
Er på valg i lige år.
Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer, vælges for 2 år af gangen.
Disse er på valg i ulige år.
2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
2 revisorer vælges for 1 år af gangen. Disse må ikke være medlem af
bestyrelsen.
Ændres til:

Punkt 11.2

Formand og 1 bestyrelsesmedlem, vælges for 2 år af gangen
Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer, vælges for 2 år af gangen.
3 suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
2 revisorer vælges for 1 år af gangen. Disse må ikke være medlem
af bestyrelsen.

Forslaget motivers ved:
Se ændringsforslag 18. Ændringen her skaber alene sammen hæng mellem de to
forslag. Udgår såfremt ændringsforslag 18 forkastes.
--------------------------------------------------------------------------------------------Ændringsforslag 21:
Punkt 11.5.

Bestyrelsen konstituerer selv en sekretær blandt de 3 valgte
Bestyrelsesmedlemmer.
Ændres til:

Punkt 11.5

UDGÅR
Efterfølgende punkter 11.6 til 11.9 rykkes i rækkefølge således at
11.6 bliver til 11.5 og så fremdeles.

Forslaget motivers ved:
Se ændringsforslag 18.
--------------------------------------------------------------------------------------------Ændringsforslag 22:
Punkt 11.8.

Kasserer fremlægger klubbens reviderede og godkendte regnskab på
generalforsamlingen.
Ændres til:

Punkt 11.8

UDGÅR
Efterfølgende punkter 11.9 rykkes i rækkefølge således at 11.9 bliver
til 11.8.
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Forslaget motivers ved:
Fremlæggelse af det reviderede regnskab er allerede beskrevet i punkt 8.9.4 og da
regnskabet først godkendes på generalforsamlingen er der ikke noget godkendt
regnskab af fremlægger hvor dette punkt skal udgå.
--------------------------------------------------------------------------------------------Ændringsforslag 23:
Punkt 12.3.

Nyt punkt.
Indsættes:

Punkt 12.3

Ved kassererens forfald tegnes klubben af formanden sammen med
1 medlem af bestyrelsen.
Ved at indsætte et nyt punkt rykkes de nuværende punkter fremad i
rækkefølgen hvorfor det oprindelige punkt 12.3 bliver til punkt 12.4
og det samme gælder efterfølgende punkter.

Forslaget motivers ved:
Punkt 12.2 angiver hvad der sker ved formandens forfald. Det samme skal også være
gældende ved kasserens forfald
--------------------------------------------------------------------------------------------Ændringsforslag 24:
Punkt 12.5.

Formanden og kassereren har prokura til at underskrivelse af checks,
Samt udbetaling af penge.
Ændres til:

Punkt 12.5

Formanden og kassereren har prokura til at hæve klubbens
bankkonti og udbetale penge.

Forslaget motivers ved:
Alle klubbens transaktioner gennemføres via klubbens bankkonto, hvorfor det ikke
længere giver mening at tale om checks
--------------------------------------------------------------------------------------------Gældende for samtlige ovenstående forslag til vedtægtsændringer forudsættes det, at
generalforsamlingen samtidig giver den nye bestyrelse mulighed for at kunne arbejde to
måneder yderligere i første periode (november – december 2012 + hele 2013) således, at
der ikke skal afholdes generalforsamling allerede igen januar 2013.
Dermed vil det også forudsættes, at der laves en mindre regnskabsafslutning på årets
sidste to måneder (2012 regnskab).

4. Drøftelse af bestyrelsens sammensætning, samt kandidater til bestyrelsen.
Bestyrelsen drøftede hvorledes den fremtidige bestyrelse bedst muligt vil kunne fungere ud
med baggrund i året erfaringer, samt emner til den fremtidige bestyrelsen.
a. Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen enes om at der ville være rigtig meget fornuft i at udvide bestyrelsen med
yderligere en suppleant, da det forgangne år havde vist at handlemulighederne var
meget begrænset da to bestyrelsesmedlemmer valgte at stoppe.
b. Kandidater til bestyrelsen.
Følgende var på valg:
• Formand (ønskede ikke at genopstille)
• Et bestyrelsesmedlem (reelt to, da Steen stiller op som formand)
• 2 suppleanter (med vedtægtsændring 3)
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Bestyrelsen drøftede de mulige emner og en enig bestyrelse indstiller følgende til Faxi
fremtidige bestyrelse under forudsætning af at generalforsamlingen vedtager en
vedtægtsændring der udvider bestyrelsen. Såfremt dette ikke er tilfælde da vil 3.
suppleanten udgå:
Formand:
Kasserer:
Bestyrelsesmedlem 1:
Bestyrelsesmedlem 2:
Bestyrelsesmedlem 3:

Steen Hansen (nyvalg)
Lars Hansen (ikke på valg)
Henning Gybel Larsen (ikke på valg)
Jette Wenk (nyvalg)
Stine Weinreich (nyvalg)

1. suppleant:
2. suppleant:
3. suppleant:

Michael Boberg (ønsker genvalg)
Lisbeth Waker-Larsen (nyvalg)
Helle Martensen (nyvalg)

på
på
på
på
på

valg
valg
valg
valg
valg

2015
2014
2014
2015
2014

5. Planlægning af Islandshestens dag..
Se punkt 2.g.

6. Planlægning af næste års aktiviteter.
Bestyrelsen drøfte vigtigheden i at medlemmerne allerede tidligt (allerede ved
generalforsamlingen) kender datoerne for hovedparten af Faxi’s aktiviteter i det kommende
år. Det vil samtidig også gøre det nemmere at tiltrække sponsorer når man er tidligere ude
med aktiviteterne, samt eventuel pressedækning.
Der var endvidere enighed om at lægge klubaftenerne på forskellige ugedag, således at
alle medlemmer vi få mulighed for at kunne deltage.
Bestyrelsen har fastlagt følgende aktiviteter for 2013:
Januar
• Mandag den 7. januar:
• Søndag den 20. januar:
• Onsdag den 23. januar:

Klubaften (Indendørs)
Faxi fællesridetur
Stævnetræning 1 (Indendørs)

Februar
• Tirsdag den 5. februar:
• Lørdag den 9. februar:
• Onsdag den 20 februar:

Klubaften (Indendørs)
Faxi fællesridetur
Stævnetræning 2 (indendørs)

Marts
• Lørdag den 2. marts:
• Onsdag den 6. marts:
• Søndag den 10. marts:
• Onsdag den 20 marts:

Vinter tølt (afhænger af om Odsherred hallen er ledig)
Klubaften (indendørs)
Faxi fællesridetur.
Stævnetræning 3 (indendørs)

April
• Tirsdag den 2. april:
• Tirsdag den 2. april.
• Lørdag den 6. april:
• Onsdag den 10. april:
• Onsdag den 17. april:

Klubaften (I klubhuset/ ved banen)
Faxi spring for alle (Starter klokken 17.00)
Faxi fællesridetur
Træningsstævne 1 på Faxi-banen
Stævnetræning 4 (udendørs)

Maj:
• Onsdag den 1. maj:
• Torsdag den 9. maj:
• Søndag den 12. maj
• Fredag den 24. maj til
• Søndag den 26. maj:

Klubaften (I klubhuset/ved banen)
Kristi Himmelfartstævne (Faxi-banen)
Faxi fællesridetur
Faxi WRL-stævne (Hedeland)

11

Juni
• Lørdag den 1. juni:
• Mandag den 3. juni
• Lørdag den 22. juni:

Faxi fællesridetur
Klubaften (i klubhuset/ ved banen)
Oldsagsstævnet (Faxi-banen)

Juli
• Mandag den 22. til
Torsdag den 25. juli:
• Lørdag den 27. juli til
Søndag den 28. juli:

Junior/ungdomsride lejr (Hedeland)
Faix Ungdomsstævne (Hedeland)

August
• Lørdag den 3. august og
Søndag den 4. august
• Onsdag den 21. august:

Kvadrilleopvisning m.v. på Nyvang
Klubaften (I klubhuset/ ved banen)

September
• Onsdag den 4. september:
• Lørdag den 7. september:
• Onsdag d. 11. september:
• Onsdag d. 11. september:

Træningsstævne 2. (Faxi-banen)
Faxi fælllesridetur
Klubaften I klubhuset/ ved banen)
Faxi spring for alle (Starter klokken 17.00)

Oktober
• Tirsdag den 1. oktober:
• Søndag den 6. oktober
• Lørdag den 12. oktober til
Søndag den 13. oktober:

Klubaften (indendørs)
Faxi fællesridetur
GAMAN

November
• Mandag den 4. november:
• Lørdag den 9. november:

Klubaften (indendørs)
Faxi fællesridetur.

December
• Søndag den 8. december.

Juleridetur.

Januar 2014
• Lørdag den 18. januar.

Generalforsamling 2014

Arrangementer der mangler at få fastlagt datoer:
• Kvadrilletræning (Tenna og Kirsten)
• Kvadrilletræning Junior (Carina og Britt)
• Andelslandsbyen
• Bregentved stævne
• Sagnlandet
Næste ordinære bestyrelsesmøde blev aftalt til at være onsdag den 17. oktober 2012
klokken 18.30 til 21.00 i Bagergårdens konditori lokaler, Smedelundsgade 25, 4300
Holbæk.
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