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Referart af bestyrelsesmøde 
Afholdt onsdag den 12. december 2012. 

 

 
 

Til stede:  Steen, Stine, Buller, Helle, Jette. 
Gæster:  Kirsten, Tenna. 
Afbud:  Lars, Michael, Lisbeth. 
 
0. Drøftelse med stævneudvalget 

Bestyrelsen drøftede afholdte og fremtidige aktiviteter med stævneudvalget. Det blev aftalt, at Jette 

fortsat er kontaktperson for stævneudvalget i henhold til bestyrelsens forretningsorden. 

 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt. 
 
 

2. Drøftelse af forretningsordenen 
Forretningsorden blev kort drøftet og i forhold til udkastet så var der bemærkninger til, at 
Michael og Helle skulle står under avl ved Udvalg og hjælpere. 

 
 

3. Opfølgning fra seneste møde og igangværende opgaver. 
a. Klubaften den 7. januar Politi og traileroplysning.  

Buller har lavet en aftale med en motorsagkyndig der kommer og gennemgår 
trailerregler m.v.  
 

b. Vintertølt – dato – dommere.  
Bliver enten den 9. eller 16. marts. 
 

c. Juniorkvadrille den 2. april og 1. maj kl. 17.00 
Steen oplyste at det var OK med Carina og Britt. 
 

d. Kvadrille – datoer Steen 
Datoerne vil komme på hjemmesiden senere, dog senest den 1. marts. 
 

e. Veste til kvadrille. 
Helle oplyste at hun havde to følere ude. Helle vil vende tilbage med mere ved næste 
bestyrelsesmøde. 
 

f. FAXI banen – baneudvalg navn 
Bulle oplyste at, han havde fået Jon og Peder til at være med i baneudvalget. 

 
 

4. Orientering/meddelelser fra hoveområdet Natur og information 
a. nyt fra udvalg 

Steen oplyste at Hedeland nu var bestilt til juniorlejren og til Faxi åbne 
Ungdomsstævne. Buller kan derfor godt gå i gang med at finde dommere til stævnet. 
 

b. kommende aktiviteter – fællesridetur søndag d. 20. januar 
Da julerideturen var blevet aflyst på grund af snevejret, blev det besluttet at man i 
stedet skulle lave en Nytårsridetur den 20. januar i Kårup Skov. 
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5. Orientering/meddelelser fra hovedområdet sport.  

a. nyt fra udvalg 
Se punkt 0 
 

b. kommende aktiviteter – klubaften 7. januar 
Se punkt 3.a. 
 

c. vintertølt 
se punkt 3.b 
 

d. Stævnetræning 1. den 23. januar 2013 
Buller vil hurtigst muligt give besked til webmasteren så det kan blive lagt på 
hjemmesiden. 

 
 
6. Orientering/meddelelser fra hovedområdet avl. 

Intet fra området da Michael var forhindret i at komme til mødet 
 
 

7. Orientering/meddelelser fra hovedområdet Økonomi 
Intet fra området da Lars var forhindret i at komme til mødet 

 
 
8. hjemmesiden nyt look – Lars 

Intet fra området da Lars var forhindret i at komme til mødet 
 
 

9. opfølgning/drøftelse af: 
a. banen 

Stine sørger til om der kan ordnes noget ved opvarmningsbanen. Steen vil undersøge 
om/ hvad der må gøres. 

 
b. Klubhuset 

Peder har oplyst at han kan skaffe nogle nye borde og stole. Det blev besluttet at lade 
køleskab og komfuret forblive i klubhuset. 
 

c. Toiletter 
Det blev aftalt at vende toiletterne så di ikke har front ud mod banen. 

 
 
10. Eventuelt 

Steen oplyste at det ville være muligt at købe en brugt tromle til banen for ca. 10.000 kr. 
Bestyrelsen vil tænke over det og tage det op som punkt på næste møde. 
 
 

11. Fastlæggelse af næste møde. 
Det blev aftalt at næste bestyrelsesmøde skal afholdes onsdag den 16. januar 2013. 

 
 
 
 
Referent:  Jette Wenk 
 


