
 
 

Referat af bestyrelsesmøde afholdt 
onsdag den 14. marts 2012. 

 

 
 

Tilstede: Lars, Lone, Steen, Henning (Buller), Stine og Michael. 
 
Afbud: Jørn 
 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Referatet blev godkendt. 

 
 
2. Opfølgning på fra seneste møde og på igangværende opgaver. 

a. Møde afholdt med ejerne af Faxi-banen, Asmindrupvej 100 (Buller) 
Buller har talt med Søren Fabricius og set deres byggeplaner m.m. Der er givet 
tilsagn om at Faxi kan få en 10-årig uopsigelig kontrakt. 
Der vil være mulighed for at der blive lagt en stikledning med vand ud til foldene og 
til klubhuset. 
Der vil blive mulighed for at Faxi kan benytte ridehus og rytterstue. 
Lars og Buller udfærdiger en kontrakt. 
Buller forslår at vi venter med at lægge nyt toplag på til efteråret og nøjes med at 
renovere den knuste asfalt på banen ved at tromle den flere dage i træk. 
Buller undersøger hvad det vil koste at leje en ”stor trommel”. 
Såfremt det kan lade sig gøre at lave bane alene ved at tromle den vil det være 
nødvendigt at lukket banen i op til en måned. Hvis banen lukkes vil det bliver 
annonceret på hjemmesiden. 
Bestyrelsen drøftede endvidere vigtigheden af at der bliver udført banepleje ved 
stævner m.v. Bestyrelsen besluttede, at der ved fremtidige stævner, skal der være 
en tromle således at det er muligt at gennemføre banepleje. 
 

b. Etablering af ”rullende” reklamer på hjemmesiden (Lars) 
Vender tilbage senere. 

 
c. Faxi-bloggen. (Lars) 

Lars opfordrer til vi bruger den og opfordrer alle i bestyrelsen til at sende flere 
invitationer videre til andre således at der kommer noget aktivitet på bloggen.  

 
d. Juniorsamlinger første halvår 2012 (Lars)                           

Indholdet af første halvårs samlinger blev drøftet og det blev endeligt beslutte at 
der skal være: 
Faxi juniorspring fredag den 13.april klokken 16.30 – ca. 19.00. Per Weinreich vil 
være underviser. Webmaster opretter arrangementet på Sporti.dk., lægger 
arrangementer på hjemmesiden og mailer ud via sporti.dk. Prisen for 
arrangementet bliver 50 kr. 
Faxi juniordressur fredag den 11. maj klokken 16.30 – ca. 19.00. Jette Wenk vil 
være underviser. Webmaster opretter arrangementet på Sporti.dk., lægger 
arrangementer på hjemmesiden og mailer ud via sporti.dk. Prisen for 
arrangementet bliver 50 kr. 
Faxi juniorkvadrille fredag den 15.juni. klokken 16.30 – ca. 19.00. Steen Hansen 
har opgaven med at finde en underviser. Webmaster lægger arrangementer på 
hjemmesiden og mailer ud via sporti.dk. Arrangementet er gratis. 

 
e. Dommere til Faxi åbne juniorstævne (Buller) 

Det blev aftalt at Stine overtog opgaven fra Buller med at finde dommere til Faxi’s 
åbne juniorstævne. 

 
 



f. Kontakt til TV-2 Øst (Lars) 
Lars skriver til TV-2 Øst, når kalenderen for første halvår er på plads. Dette bliver 
formegentlig i løbet af uge 12. Kopi af skrivelsen vil tilgå de øvrige medlemmer af 
bestyrelsen og det blev aftalt at Lone ville være kontaktperson for TV-2 Øst.  

 
g. Dankort til foreningen (Lars) 

Der er ansøgt om kort ved Danske Bank. 
 
h. Det Sjællandske Bededagsstævne (Michael Boberg) 

Michael oplyste at han havde talt med Finn Nejstgård vedrørende hjælpere til 
stævnet, og at man formegentlig havde de hjælpere der skulle bruges i år. 
Bestyrelsen drøftede fremtidige anmodninger om hjælp til arrangementer ved 
andre klubber og besluttede, at såfremt man ønskede at Faxi skal levere hjælpere, 
så vil Faxi gerne kontaktes direkte og gerne så tidligt at Faxi kan være med i 
planlægningen. 

 
 

3. Orientering/meddelelser fra formanden. 
Punktet udgik da der var afbud fra formanden. 
 
 

4. Behandling af aktuelle sager. 
a. Faxi-tøj (Buller) 

Der blev drøftet hvad Faxi gør med det lager som Faxi ligger inden med. Det blev 
besluttet at der laves brandudsalg for at få ryddet ud i varelageret.  
Webmasteren ligger det på hjemmesiden, samt der vil være udsalg af tøjet ved 
klubaftener m.v. 
Fremtidige klubtrøjer blev drøftet og der blev besluttet at Buller undersøger 
mulighederne for at der kommer repræsentanter fra tøjfirmaer til en klubaften og 
viser deres tøj frem. På den måde kan medlemmerne selv være med til at vælge 
hvad der skal være af klubtøj fremover. 

 
b. Tilbud om kørekort til Trailer(Michael Boberg). 

Michael orienterede om et tilbud om Tralerkørekort som to af Faxi naboklubber 
havde fået i hus. Det blev aftalt at webmasterne sender tilbuddet via sporti.dk til 
Faxi medlemmer.  

 
c. Henvendelse og foredrag om Island (Lars) 

Bestyrelsen drøftede hvorvidt et arrangement, der afholdes på Holbæk bibliotek 
med emner fra Island og som man kunne deltage i mod betaling skulle fremgå af 
Faxi hjemmeside.  
Bestyrelsen besluttede at Faxis hjemmeside er forbeholdt Faxi-arrangementer 
bortset fra relevante gratis arrangementer. 

 
d. Brug af Islaendere.dk (Jørn) 

Hjemmesiden Islaendere.dk havde sendt en forespørgsel til Faxi, om Faxi ikke ville 
oprette på denne hjemmeside. Forespørgsel blev drøftet og det blev besluttede ikke 
at benytte tilbuddet. 

 
e. Henvendelse fra Andelslandsbyen. (Lars) 

Faxi havde via Helle Martensen modtaget to henvendelser fra Andelslandsbyen ved 
Holbæk, hvor der efterspørges heste ved forskellige arrangementer. 
Henvendelserne blev drøftet og bestyrelsen besluttede at der skulle arbejdes på at 
Faxi fik et super samarbejde med Andelslandsbyen. Det blev besluttede at Lone 
skulle være kontaktperson til Andelslandsbyen og at hun skulle tage kontakt til 
dem. 

 
 

5. Orientering/meddelelser fra hovedområde Natur. 
a. Nyt fra udvalg 

• P.t. intet udvalg 



b. Drøftelse af kommende aktiviteter: 
• Kvadrilletræning 17. marts 

Der var som noget nyt lavet således at rytterne skal man tilmelde sig til 
kvadrilletræning. Dette af hensyn til de to trænere, så de ved hvor mange der 
kommer. 
Junior spring 13. april. 
Arrangementet blev kort drøftet og det blev aftalt at det skulle afholde på Faxi 
banen ved Vipperød – Eller på springbanen oppe ved ridehuset. Buller 
undersøger med ejerne om det er muligt.    

 
• Skovens dag  

Henvendelsen fra Skov og Naturstyrelsen blev drøftet og denne årlige 
tilbagevendende begivenhed hvor rytterne bliver indbudt til at hjælpe til med at 
gøre skovene mere ride venlige. Arrangementet fremgår af hjemmesiden.  

 
• Ridelejr på Hedeland 24. – 27. juli. 

Der er pt. 6 tilmeldte deltagere og flere medlemmer af bestyrelsen oplyste at de 
var vidende om at der var andre der ville melde til. 
Steen gennemgik status på de enkelte områder og spurgte til hjælp til 
madlavningen. Det blev besluttet at inddrage børnene i madlavningen. Bulle ville 
gerne stå for indkøb og planlægning af madlavningen. 
Der blev endvidere besluttet at Buller skal undersøger telt til stævne, samt at 
Steen til næste bestyrelsesmøde gennemgår det foreløbige program for lejren 
samt foreløbig behov for hjælpere og eventuelle andre udeståender. 

 
c. Opfølgning på afholdte aktiviteter siden sidst: 

• Ridetur i Jyderup skov 4. marts. 
Der var 20-25 deltagere. Godt arrangement. Deltagere oplevede at de 
medvirkende til at skoven ikke bliver ødelagt af projekt grusgravning. 

 
• Faxi fællesridetur på Hedeland i marts 

Fællesrideturene har været vellykkede. Antallet af ryttere havde dog været lige i 
overkanten af hvad en fællesridetur kan bære. Det blev derfor besluttet at igen 
at fastholde at der ikke skal være flere end 25 deltagere på fællesridetur. 

 
 

6. Orientering/meddelelser fra hovedområde Sport. 
a. Nyt fra udvalg 

• Stævneudvalget 
Der er begyndt at komme henvendelser vedrørende øvrige stævner i Faxi. Der 
bliver spurgt til hvornår der kommer noget på Sporti.dk m.v.. Det blev aftalt at 
Buller kontakter stævneudvalget ang. Kr. Himmelfartsstævnet, så der kan blive 
lagt informationer på Sporti.dk. 

 
• Baneudvalget 

Banen var drøftet under punkt 1. 
Steen oplyste at han havde talt med Henning angående græsslåning hvor Steen 
og Knud vil gerne hjælpe med at slå græs så klubben kan spare en lønnet  
mand. 
Det blev aftalt at Buller og Steen snakker med Henning om hvilke opgaver der 
skal passes på banen og muligheden for at have en liste over folk der gerne vil 
løse dem på opfordring fra Henning. 

 
b. Drøftelse af kommende aktiviteter. 

• Jens Krarup kursus den 1. april. 
Webmaster oplyste at der pt. 14 tilmeldte til kursets. Oprindeligt var der 15, 
men en deltager havde dobbelttilmeldt. Så hvis man har lyst til at deltage. Så er 
der en ledig plads efter først til mølle princippet ved at henvende sig til 
webmaster. 
2.del af Kursus var blevet aflyst da Jens Krarup er på Island og det ikke er 
muligt at finde en erstatningsdag. 



• Bustur til Sverige den 25. marts 
Webmaster oplyste at der pt. Er 33 tilmeldte og plads til 50, så der måtte gerne 
laves en yderligere indsats for at få de sidste pladser besat. 
Det blev aftalt at Buller laver et information på Facebook for at se om ikke det 
kunne hjælpe til at få de sidste pladser besat. 

 
• Springundervisning 25. april. og 16. maj. 

Undervisningen blev drøftet. Det blev besluttet at webmaster opretter 
arrangementerne på Sporti.dk., lægger arrangementerne på hjemmesiden og 
mailer ud via sporti.dk. Prisen for hvert arrangement bliver 50 kr. 

 
• Træningsstævne den 23. maj. 

Det blev besluttet at træningsstævnet skal gennemføres og at Stine har opgaven 
med at finder en dommer.        

 
c. Opfølgning på afholdte aktiviteter siden sidst: 

• Vintertölt 3. marts 
Der havde været 48 tilmeldte. Godt stævne – god ridning men ikke så stort 
antal tilskuere. 

 
• Klubaften afholdt 7. marts. 

God aften. 42 deltagere. Dyrskuedelen ”solgte” nok bedre end kåringsdelen som 
Michael gerne vil øge interessen for. 

 
 

7. Orientering/meddelelser fra hovedområde Avl. 
a. Nyt fra udvalg 

P.t. Ingen udvalg 
 

b. Drøftelse af kommende aktiviteter: 
• Eventuel mønstringstræning i marts. 

På baggrund af tilbagemeldingerne på klubaftenen blev det besluttet at der 
onsdag den 28 marts klokken 17.30 – 19.00 bliver undervisning i mønstring 
(vise sin hest frem ved kåring og dyrskue) på Faxi-banen. 
Michael står arrangementet. Webmaster lægger arrangementer på hjemmesiden 
og mailer ud via sporti.dk. Arrangementet er gratis 

 
c. Opfølgning på afholdte aktiviteter siden sidst: 

• Klubaften 7. marts ble kort drøftet. 
 

 
8. Orientering/meddelelser fra hovedområde Information og kontakt. 

a. Nyt fra udvalg 
• P.t. intet udvalg 

 
b. Drøftelse af kommende aktiviteter 

• Intet denne gang. 
 

c. Opfølgning på nye medlemmer 
• Lone oplyste, at der ikke havde været nogen henvendelser fra nye medlemmer. 
 

d. Islandshestens dag søndag den 30. september. 
• Der blev kort drøftet at der ved den planlagte ridning i Holbæk lørdag 29. 

september, da ville de være vigtigt at det kun er heste der er styrbare og stabile 
der deltager. 

 
 
 
 
 
 



9. Orientering/Meddelelser fra hovedområde Økonomi, herunder. 
a. Kassebeholdningsstatus. 

• Kassereren oplyste om Faxi økonomi: 
Indestående i Danske Bank: 77.011 kr. 
I pengekassen ved kasseren:      591,50 
I pengekassen ved Lisa (Tøj)   1.000,00 
Samlede økonomi i Faxi: 78.882,52 

 
b. Medlemsstatus. 

• Kassereren oplyste at der d.d. er: 
216 medlemmer fordelt i alderen fra 3 år til 72 år. Heraf er: 

o 33 juniorer  (0 -15) 
o 13 ungryttere  (16 -21) 
o 170 seniorer  (21+) 

 
c. Sponsorer  

Ingen nye sponsorer siden sidst. 
 
 

10. Henvendelser fra medlemmerne m.m. 
Der havde ikke været nogen henvendelser siden sidst. Forskellige medlemmer af 
bestyrelsen oplyst dog at der havde været en del positive tilkendegivelser om at man 
som medlem i Faxi var glade for at der sker noget i Faxi. 
 
 

11. Eventuelt. 
Procedurerne for tilmelding til de forskellige arrangementer der ikke er oprettet på 
Sporti.dk blev kort drøftet og det blev besluttet at samtlige arrangementet med 
tilmelding i fremtiden skulle sendes til webmaster@faxi-klubben.dk 
Stine oplyste at man i Skagi have fået flere sponsorkroner ved at henvende sig i lokale 
spillehaller, da spillehallerne er forpligtet til at støtte sporten i lokalområdet. 
Det blev aftalt at Lars gik videre med dette arbejde. 
På opfordring fra Jørn blev arrangement for kredsrepræsentanter i Randers regnskov 
drøftet og det blev besluttet at det alene var Jørn de skulle deltage. 

 
 

12. Fastlæggelse af næste møde. 
Næste møde er aftalt til onsdag den 18. april klokken 18.30 i lokalerne i 
Smedelundsgade, 4300 Holbæk. 

 


