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Referat af ordinær generalforsamling  
i Islandshesteklubben Faxi afholdt 

lørdag den 3. november 2012. 
 

 
 
 
 
1. Indskrivning (Registrering samt kontrol af stemmeret for de fremmødte medlemmer) 

Der mødte i alt 38 medlemmer op til året generalforsamling 
 
 

2. Valg af dirigent og referent. 
Bjørn Monberg blev valgt som dirigent og Lars Hansen som referent.  
Bjørn Monberg konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og indledte 
generalforsamlingen. 
 
 

3. Bestyrelsens beretning. 
a. Formandens beretning 

Jørn startede med at takke for tiden som formand. Han var nu kommet dertil at han ikke 
længere havde den fornødne tid til at fortsætte som formand. 
Han syntes at bestyrelsen havde leveret et godt stykke arbejde det forgangne år, hvor Faxi 
var begyndt at bruge sporti.dk meget mere til tilmeldinger med mm, samt at Faxi havde 
nået en masse. Specielt var han glad for at der nu var blevet gjort noget ved klubhuset og 
terrassen. Islandshestens dag havde også været en speciel oplevelse i år og han håbede at 
den ville danne grundlag for de efterfølgende Islandshestedage.  
Afslutningsvis takkede han alle dem der havde hjulpet til i årets løb og håbede at de også 
ville være med til at hjælpe ved arrangementer i fremtiden. For hans egen vedkommende 
ville han fortsætte med at virke for Faxi ved at være med kontaktperson i forhold til ridning 
i naturen og i forhold til kommune, DI og i Friluftrådet. 
 

b. Beretning fra hovedområde Sport, herunder: 
Buller fortalte om året aktiviteter inden for hovedområde sport. 
Der har været 9 klubaftener i løbet af året hvor der har været fra 20 til 75 medlemmer hvor 
vi var flest. Det har alle været gode klubaftener hvor der altid har været et godt indhold. 
Det havde været film, noget om orm, noget om dyreskue og kåringer, en beslagsmed der 
fortalte, bid til hestene, FEIF formand der fortalte om FEIF, lavet praktiske gøremål hvor der 
blev malet klubhus, dyrket idræt (rytter i form), samt foderforedrag og den 7. november 
skal der igen vises film. Kendetegnet for alle klubaftener har været at der har været en god 
stemning og der er blevet drøftet heste og masser af andet. 
Herefter gennemgik Buller årets stævner lige fra vintertølt henover træningsstævnet, Kristi 
Himmelfart, Oldsag, ungdomsstævnet til Gaman. Alle stævner der havde været vel besøgt 
og hvor der havde været ydet en flot indsats fra alles side. 
 
Herefter fortale Buller om udflugten til Sverige hvor 36 Faxi’er havde været med på bustur 
til Sverige for at fejre den Svenske Islandshestensdag. Det havde været et super 
arrangement. Der blev også kort talt om Jens Krarup kursus hvor rytterne havde fået en 
dommers øjne og bemærkninger med i træningen. 
 
Afslutningsvis roste Buller alle de mange Faxiryttere som man så på de Danske 
Stævnepladser og gjorde opmærksom på at Faxi nu havde en Sjællandsmester i pas. 
 

c. Beretning fra Hovedområde Natur, herunder: 
Steen fortalte om årets mange aktiviteter. Han startede med at fortælle om Faxi-fælles-
rideturerne hvor der havde været 6 turer i første halvdel af året og at der nu i anden 
halvdel havde været 1 tur i september. Det havde alle været turer med plads til op til 25 
ryttere og heste, og normalt var der mellem 15 – 20 stykker. Dog havde der på turen til 
Hedeland være næsten 40 ryttere. Alle turene bliver redet i statsskovene. Af samme årsag 
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har hovedparten af turene også været i Odsherred, da der er mange statsskove der. Steen 
opfordrede medlemmerne til at komme med forslag til skove der kan rides i. 
 
Derefter orienterede Steen om hvad der var sket på juniorområdet. Der havde ved årets 
start været en lidt problematisk opstart hvor det tidligere juniorudvalg nedlagde sig selv, da 
de ikke ønskede helt det samme som bestyrelsen. De forskellige juniorsamlinger i første 
halvår havde ikke været særlig godt besøgt, hvorfor bestyrelsen nu tænker over, hvordan 
det kan gøres anderledes i fremtiden. Året juniorlejr på Hedeland havde været en kæmpe 
succes og alle 19 ryttere havde hygget sig på lejren – selvfølgelig også godt hjulpet af det 
gode vejr. Han roste alle de hjælpere der havde været og fortalte at han allerede nu havde 
styr på hjælperne til næste års lejr. 
 
Steen fortalte om juniorkvadrille der er et nyt tiltag som Faxi har startet og at det indtil nu 
havde lidt svært ved at komme i gang. Dette kunne skyldes at juniorerne har haft svært 
ved at finde tid til det i efteråret (eller deres forældre har). Det blev foreslået at man i 
fremtiden kunne lægge juniorkvadrille træningen sammen med klubaftener så man startede 
kl. 17.00 med at træne også gik til klubaften bagefter. Det vil Steen undersøge. 
Afsluttende fortalte Steen om kvadrillen (den hvor alle kan være med). Der havde været 11 
træninger i år, samt 4 – 5 fremvisninger. Steen roste alle der havde været med og håbede 
at vi også næste år kan vise os på samme gode måde. 
 

d. Beretning fra hovedområde Avl. 
Michael fortalte om året aktiviteter inden for området. Specielt havde forårets klubaften om 
kåring og dyreskuet været velbesøgt og den efterfølgende træning på faxibanen havde også 
været en succes. Michael fortale at der også havde været mange Faxi’er til året dyreskue i 
Roskilde og at man fremadrettet nok kunne arbejde på at ”markedsføre” Faxi bedre der. 
På landsplan havde der også været en del Faxi’er der havde haft heste til kåring så det var 
positivt at Faxi også markere sig på det område. Endvidere kom Michael ind på at Faxi ikke 
havde gennemført føltur i efteråret, men at man ville overveje det til næste år. Han 
konstaterede også at rigtige mange i stedet for tog til følshows i stedet for. 
Afslutningsvis opfordrede Michael alle til at deltage og stemme ved årets generalforsamling, 
da der var nogle spændende punkter på fra avlen. 
 

e. Beretning fra hovedområde information og kontakt. 
Lars fortalte kort om året udvikling på området, herunder at: 

• Der er 262 medlemmer opdelt på 56 mænd/drenge og 206 kvinder/mænd. 
• 43 juniorer, 20 ungryttere og 199 seniorer 
• Der havde været 45 nye medlemmer gennem året. 
 
 

4. Kasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
Regnskabet blev gennemgået og godkendt at generalforsamlingen. 
 
 

5. Fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsens forslag om at fastholde kontingent med de nuværende priser blev vedtaget. 
 
 

6. Indkomne forslag. 
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået og drøftet. Forslagene blev med 
små sproglige ændringer vedtaget. 
De nye vedtægter fremsendes til DI med henblik på endelig godkendelse der 

 
 
7. Bemærkning til kommende års aktiviteter og budget. 

Bestyrelsens fremlage forslag til det kommende års aktiviteter og budget. Disse blev drøftet og 
forsamlingen bakkede op om forslagene 
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8. Valg til bestyrelsen samt suppleanter. Suppleanter vælges for 1 år. 
 
Følgende blev valgt til bestyrelsen: 
• Formand:  Steen Hansen 
• Bestyrelsesmedlem 2:  Jette Wenk 
• Bestyrelsesmedlem 3:  Stine Weinreich 

 
Følgende blev valgt som suppleanter: 
• 1. suppleant:  Michael Boberg 
• 2. suppleant:  Lisbeth Wacker-Larsen 
• 3. suppleant:  Helle Martensen 
 

9. Valg af 2 revisorer. Vælges for 1 år ad gangen. 
Følgende blev valgt som revisorer: 

• Heidi Møller 
• Diana Winkler. 

 
Som revisorsuppleant: 

• Nina Jahrsdorfer 
 
 

10. Eventuelt. (Under dette pkt. kan der ikke fremsættes forslag til afstemning.) 
Der var ingen punkter under eventuelt. 
 
 
Referent     Dirigent 
 
 
Lars Hansen    Bjørn Monberg 


