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Referat af bestyrelsesmøde afholdt 
onsdag den 11. januar 2012. 

 

 
 
Tilstede: Jørn, Lars, Lone, Steen, Henning (Buller), Stine og Michael. 
 
 
1. Godkendelse af referat og opfølgning  fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt. 
 
2. Opfølgning fra seneste møde og på igangværende opgaver. 

a. Input til aktiviteter fra de enkelte hovedområder. 
Det blev aftalt, at de ansvarlige for hvert af hovedområderne melder ind til webmaster 
hvilke arrangementer der forventes samt informationer omkrig de enkelte arrangemen-
ter så det kan lægges på hjemmesiden. Det blev aftalt at dette blev gjort indenfor de 
næste 14 dage. 
 

b. Faxibanes toplag 
Materiale til toplag er en jungle at finde rundt i. Buller har undersøgt diverse mulighe-
der og undersøger pt. priser og kvalitet af ”Solon” og prøverider en etableret bane. In-
den der investeres i omlægning af bane skal der afsøges om der kan laves en kontrakt 
med en længere opsigelsesfrist. Lars og Henning tager kontakt til de nye ejere af banen 
inden næste bestyrelsesmøde 
 

c. Klubhus 
Blev udsat indtil der er en aftale omkring banen. 

 
3. Orientering/meddelelser fra formanden. 

• Formanden udtrykte ros til initiativet med klubaftnen. 
• Formanden orienterede om, at han var blevet inviteret til et møde omkring Holbæk 

Kommunes sommerferieaktiviteter. 
Det blev aftalt at Jørn og Lone deltager i mødet med henblik på at finde ud af hvad Faxi 
eventuelt kan få ud af det. Den øvrige bestyrelse går i tænkeboks inden næste besty-
relsesmøde med henblik på at give Jørn og Lone ideer til aktiviteter Faxi kunne have 
ved Holbæk Kommunens sommerferieaktiviteter. 

 
4. Orientering/meddelelser fra hovedområde Natur. 

a. Nyt fra udvalg 
Steen orienterede omkring møde afholdt med Juniorudvalget først i januar. 
 

b. Drøftelse af kommende aktiviteter, herunder Faxi fællesrideture. 
• Bestyrelsen drøftede 1. juniorarrangement i 2012 (fletning af smykker af hestehår) og 

det blev besluttet at arrangementet skulle afholdes i lokalerne i Smedelundsgade, så 
det var i lokalområdet. Derudover blev det besluttet at som alle andre Faxi-
arrangementer, så skal det være selvbærende økonomisk. 

• Der mangler en rytter der kunne vise rundt på Hedeland når der skulle være Faxi fæl-
lesridetur i mart. Henning(Buller) kender området og han ville gerne være forrytter på 
turen til Hedeland. 

• Stine foreslog at der arrangeres ridetur på Røsnæs ved Kalundborg. Steen ville arbejde 
videre med det forslag. 

• Bestyrelsen debatterede muligheden for at holde en sommer-ridelejr for juniorer og 
ungryttere på Hedeland, der skulle afslutte med et juniorstævne. 
Bestyrelsen besluttet at arbejder videre med forslaget, og at det skulle gennemføres på 
Hedeland den 24.-28. juli hvis der var ledigt på Hedeland. 



2 
 

Henning (Buller) skal tager kontakt til stævneudvalget og høre om de vil være med på 
at arrangere Juniorstævne der. Steen tager kontakt til Caroline Seehusen for at infor-
mere juniorudvalget. 
 

5. Orientering/meddelelser fra hovedområde Sport. 
a. Nyt fra udvalg 
• Henning (Buller) har snakket med stævneudvalget om vintertølt og ville hurtigst muligt 

vende tilbage med oplysninger, så det kunne oprettes på Sporti.dk samt lægges på 
hjemmesiden. 

• Henning (Buller) informerede om at han havde talt med de ansvarlige for Kvadrillen 
hvor der var blevet drøftet hvorvidt kvadrille fortsat skal være åben for alle samtidig 
med at det er nødvendigt at deltagerne træner så det ser godt ud og fungerer ved op-
visninger. I den forbindelse blev der efterspurgt nogle retningslinier fra bestyrelsen for 
hvordan en eventuel udvælgelse kunne foregå. 
Det blev besluttet at bestyrelsen går i tænkeboks frem til næste møde og der drøfter 
retningslinjer for deltagelse i opvisninger. 

 
b. Drøftelse af kommende aktiviteter. 
• Islandshestens dag i Sverige 25.marts – Henning (Buller) har kontaktet St.Grandløse 

bus og indhentet et godt tilbud på tur+entre. Det blev besluttet at Faxi gennemfører 
dette arrangement. Det vil snarest blive lagt på Sporti.dk og på hjemmesiden. 

• Kursus med Jens Krarup med videofilmning af rytteren – 1.gang indendørs og 2.gang 
udendørs. Det blev besluttet at Faxi gennemfører dette arrangement. Det vil snarest 
blive lagt på Sport.dk og på hjemmesiden. 

 
c. Opfølgning på klubaften 
• Det havde været et godt arrangement og der var kommet mange gode forslag som der 

arbejdes videre med. 
• Næste klubaften 1.februar: Emne optælling af orm i gødningsprøver. Henning (Buller) 

kontakter sin dyrlæge for at høre hvordan hun forholder sig til at man selv kontrollerer 
for orm. Ellers vil næste klubaften primært være til at medlemmerne kan nå at tale 
sammen. 

• Klubaftenen i marts ville være omkring temaet: Dyrskue. De efterfølgende ville gå på 
springundervisning, Smedens oplevelser af den islandske hest. 

 
d. Opfølgning på forslag om Drive in og træningsstævne. 
• Da der endnu ikke er sikkerhed hvor god faxibanen reelt er, blev det besluttet at ud-

skyde et evt. Drive in stævne på ubestemt tid. 
• Der blev aftalt at der skulle arbejdes på, at der afholdes trængningsstævne onsdag den 

23. maj. Stine har ansvaret herfor. 
• Der blev også aftalt at der bliver arrangeret springundervisning onsdag den 2. og ons-

dag den 16. maj for interesseret. 
 
6. Orientering/meddelelser fra hovedområde Avl. 

a. Nyt fra udvalg 
Intet nyt denne gang. 
 

b. Drøftelse af kommende aktiviteter, herunder indhold til klubaften i marts. 
Forslaget fra Michael om temaet: Dyrskue blev drøftet. 

 
7. Orientering/meddelelser fra hovedområde Information og kontakt. 

a. Nyt fra udvalg 
Intet nyt denne gang. 
 

b. Drøftelse af kommende aktiviteter 
• Hennning (Buller) foreslår at der blev taget kontakt til TV2 Øst når vi arrangerer noget. 

Stine foreslår at vi sender vores aktivitetskalender og beder dem dække nogen af ar-
rangementerne. Det blev aftalt at aktivitetskalenderen sendes til TV2 ØST når den er 
bedre beskrevet (formegentlig ved starten af februar). 
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• Islandshestens dag blev drøftet og det blev besluttet at denne skulle være et fast punkt 
på bestyrelsens møder. 
Alle skulle allerede nu tænke på indholdet af Islandshestens dag så det i tide kan an-
nonceres. Gode ideer fra medlemmerne modtages 
 
Opfølgning på nye medlemmer 
Lars orienterede om den gode respons han havde fået fra nye medlemmer som han 
havde skrevet til hver gang der kom en indmeldelse via Sporti.dk. 
Det blev aftalt at der i fremtiden blev skrevet ind at nye medlemmer kunne får yderlige-
re informationer ved Lone i stedet for ved Lars, men at Lars fortsatte med at skrive til 
nye medlemmer. 

 
 
8. Orientering/Meddelelser fra hovedområde Økonomi, herunder. 

a. Kassebeholdningsstatus. 
Der var d.d. en samlede kassebeholdning på kr. 48.917 kr. 
 

b. Medlemsstatus. 
• Der var d.d. 246 medlemmer fordelt med 59 juniorer/ungrytter og 187 seniorer. 
• Lars oplyste om at der var blevet indberettet medlemstal til Dansk Idræts Forbund 

(DIF), samt at der var ansøgt om tilskud ved Holbæk Kommuner. 
• Der havde været et ønske om at medlemslisterne blev gjort tilgængelige på Sporti.dk. 

Lars oplyste at det ikke var lovligt og at der derfor ikke var nogen klubber der p.t. har 
offentlige lister på Sporti.dk. 

• Det blev drøftet at flytte kontingentindbetalingstidspunktet til at følge kalenderåret, 
men da det kræver en vedtægtsændring blev det beslutte at samle sammen til General-
forsamlingen i efteråret. 
 

c. Sponsorer  
• Lars oplyste at bestyrelsen manglede retningsliner for sponsorer. Det blev besluttet at 

dette punkt skulle tages op på næste møde med henblik på at udarbejde retningslinjer. 
• Bagergården har meddelt at de gerne ville sponsorer Faxi. 

 
9. Behandling af aktuelle sager. 

a. Godkendelse af ”standard indkaldelse” 
Standard indkaldelsen blev godkendt med følgende ændring. Punkt 9. aktuelle sager 
blev flyttet op som punkt nr. 3. 
 

b. Hjemmesiden, herunder skal der være Blog / gæstebog 
Der blev aftalt at Lars oprettet en gæstebog under Medlem til Medlem på hjemmesiden 
og at drøftelsen om Blog blev udskudt til næste møde. 
 

c. Tilmeldingsprocedurer og terminer 
Det blev aftalt at alle Faxi arrangementer, som udgangspunkt skulle kunne annonceres 
på hjemmesiden en måned før seneste tilmelding. Hvis arrangementer er åbne vil der 
være en kortere annonceringsperiode. 
   

d. Brug af hjelm ved Faxi arrangementer. 
Det blev besluttet at for at kunne deltage i et Faxi-arrangementer til hest, så er hjelm 
påkrævet. 

 
10. Henvendelser fra medlemmerne m.m. 

Intet denne gang. 
 

11. Eventuelt. 
Det blev aftalt at Lars lægger en præsentation af bestyrelsen op på hjemmesiden. 
  

12. Fastlæggelse af næste møde. 
Næste møde blev aftalt til onsdag den 15. februar klokken 18.30 i lokalerne i Sme-
deglundsgade, 4300 Holbæk. 


