Referat af bestyrelsesmøde afholdt
onsdag den 15. februar 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 på fra seneste møde og på igangværende opgaver.
a. Mødet afholdt med ejerne af Asmindrupvej 100 (Faxi-banen)
Henning (Buller) oplyste at det ikke havde været muligt at afholde et møde med ejerne
endnu, men at han ville tage initiativ til at det skulle ske inden for de næste 14 dage.
Det blev besluttet at Henning (Buller) skulle maile resultatet af mødet ud til den øvrige
bestyrelse.
b.

Eventuel Faxi deltagelse i Holbæk aktivitetsuge
Emnet blev drøftet og det blev besluttet at Faxi ikke ville deltage i 2012.

c.

Drøfte og beslutte retningslinjer for kvadrille herunder udvælgelseskriterier for at ride
med på opvisningshold.
Det blev besluttet at det er nødvendigt at udvælge de ekvipager der skal være med i
shows og at disse ekvipager skal kunne ride en kvadrille uden at skille sig ud.
Retningslinjerne er herefter som følger:
Hvis man skal med til shows skal man have været til træning med ekvipagen og her
skal den være fundet egnet til kvadrillen.
Dette bedømmes af kvadrilletrænerne som har bestyrelsens fulde opbakning til at ekskludere uegnede deltagere.

d.

Drøfte og beslutte retningslinjer for sponsorer.
Bestyrelsen drøftede emnet og besluttede at såfremt en sponsorer ønsker at have en
reklame på forsiden kan det alene ske ved at der sker en kontant betaling i henhold til
gældende priser.
Gaver, præmier og lignende vil forsat blive taget imod med kyshånd, og sponsorer der
ønsker at støtte klubben på denne måde vil komme til at fremgå af en sponsorliste.
Endvidere blev det besluttet at give webmasteren mulighed for at købe hjælp til at få
reklamer på hjemmesiden så de kan ”rulle”.

e.

Drøfte og beslutte om der skal etableres blog på Faxi-hjemmesiden.
Emnet blev drøftet og da den nuværende gæstebog ikke var blevet benyttet, så ville
det være et spørgsmål om hvor stort behovet for en blog reelt er. Bestyrelsen besluttet
at prøve at lave en blog og efterfølgende evaluere om den skulle fortsætte. Webmasteren fik opgaven og det blev aftalt at en blog ville blive lagt op inden månedens udgang.

3. Orientering/meddelelser fra formanden.
Intet at berette denne gang
4. Behandling af aktuelle sager.
a. Mødet afholdt med og omkring junior og ungryttere i Faxi, herunder fastlæggelse af
antal og indhold af de enkelte aktiviteter.
Bestyrelsen drøftede de forskellige input der var givet i forbindelsen med orienteringsaften med juniorer og ungryttere m.f. Det blev besluttet at man fortsat ville have junior samlinger i Faxi, men at man også ville forsøge på at præge juniorer og ungryttere
til også at deltage i de øvrige faxiarrangementer – der er åbne for alle uanset alder.
Det blev besluttet at der i første halvår 2012 bliver lavet 3 junior samlinger med forskellige temaer. De tre temaer der er valgt er Spring, Dressur og kvadrille. Samlinger-
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ne bliver lagt på fredag eftermiddage/ aftener og tilmelding til disse samlinger vil skulle
ske via Sport.dk. Når datoer er på plads skrives de i Faxi kalenderen, oprettes på Sporti, samt sendes ud til medlemmerne.
b.

Juniorlejr på Hedeland 2012.
Juniorridelejr på Hedeland blev drøftet. Det blev oplyst at Hedeland er booket. Bestyrelsen drøftede de forskellige input der var givet til ridelejren og det blev besluttet at
ridelejr og stævne bliver to separate arrangementer, samt at indholdet på ridelejren
bliver alsidigt og dækkende for hele aldersgruppen. Der blev blandt andet talt om ponygames, kvadrille, tur, o.m.a. aktiviteter.
Det blev endvidere aftalt at pris for ridelejeren skulle være 1.200 kr. og at Steen Hansen og Lars Hansen laver opslag til hjemmeside og Sporti.dk.
I forbindelse med Faxi’s åbne juniorstævne der skal afholdes i forlængelse af ridelejren
blev det aftalt at Henning (Buller) finder dommere til stævnet.

c.

Drøftelse og beslutning om retningslinjer for deltagelse i Faxi-arrangementer.
Bestyrelsen drøftede vigtigheden i at kontrollere at de personer der deltager i lukkede
Faxi arrangementer også reelt er medlem af klubben, samt at for at man nemmere kan
kontrollere dette i fremtiden bør bede om at få oplyst medlemsnummer ved tilmelding.

5. Orientering/meddelelser fra hovedområde Natur.
a. Nyt fra udvalg
Var drøftet under punkt 4 a. og b.
b. Drøftelse af kommende aktiviteter:
• Faxi fællesridetur på Hedeland i marts
Grundet kåring på Hedeland er mødestedet flyttet til Parkeringspladsen på Vindingevej 201, 4000 Roskilde og mødetiden flyttet til kl. 11.00.
Webmasteren ændre oplysningerne på hjemmesiden hurtigst muligt.
•

Opstart af kvadrilletræning
Henning (Buller) og Lars fortalte at de have talt med kvadrilletrænerne, hvor det var
blevet aftalt at der skulle være faste tider for kvadrilletræning – dog vil det blive
rullende datoer – Der mangler fortsat en tilbagemelding fra kvadrilletræning med
datoer. Når de er aftalt ligges det på hjemmesiden.

c. Opfølgning på afholdte aktiviteter siden sidst:
• Faxi fællesridetur på Gudmindrup Strand
Ridetur på Gudmindrup Strand gik godt.
6. Orientering/meddelelser fra hovedområde Sport.
a. Nyt fra udvalg
Henning (buller) refererede fra mødet med stævneudvalget, hvor de havde oplyst at de
ikke kunne står for Faxi’s åbne juniorstævne. Derfor måtte Henning nu finde andre der
kunne hjælpe med dette. Se også punktet under ridelejr.
Henning oplyste at han når stævnesæsonen starter, ville skrive de medlemmer op der
rider for Faxi - så man kan følge deres stævneresultater.
b. Drøftelse af kommende aktiviteter.
• Vintertölt 3. marts.
Der blev oplyst at der nu var 46 tilmeldte, samt 2 børn til børneklassen i pausen.
•

Jens Krarup kursus den 1. april og 12. maj.
Tilmeldingen åbner mandag den 20. februar.

•

Bustur til Sverige den 25. marts
At der p.t. var 21 tilmeldte til turen (indsat senere af webmaster d.d. 18. februar er
der 31 tilmeldte). Det blev aftalt at Michael Boberg skulle være bestyrelsens repræsentant på turen – da han allerede havde tilmeldt sig.
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•

Springundervisning 2. og 16. maj.
Det blev aftalt at webmaster hurtigst muligt får lagt arrangement på hjemmesiden,
samt sendt ud via Sporti.dk til medlemmerne.

•

Træningsstævne den 23. maj.
Henning (Buller) og Stine ville hurtigt muligt får detaljerne på plads så arrangementet kan annonceres.

c. Opfølgning på afholdte aktiviteter siden sidst:
• Klubaften afholdt i februar.
Afholdt klubaften med tælling af ormeæg i gødningsprøver var en succes.
Det blev talt om at man skulle huske at se billeder på hjemmesiden fra diverse arrangementer, samt at alle er velkomne til at sende billeder til webmaster og de vil
blive lagt på hjemmesiden.
Temaerne til klubaften i marts vil være kåring og dyrskue
Temaerne til klubaften i april vil være bid til hesten ved Bo Hansen og hestens hove
og pleje ved beslagsmed Torben
7. Orientering/meddelelser fra hovedområde Avl.
a. Nyt fra udvalg
Intet denne gang.
b. Drøftelse af kommende aktiviteter:
• indhold til klubaften i marts (dyrskue).
Indholdet af arrangementet blev drøftet og det blev besluttet at der skulle være lige
meget kåring som dyrskue, samt ikke mindst socialt samvær. Webmaster lægger
hurtigst muligt information om arrangementet på hjemmesiden.
c. Opfølgning på afholdte aktiviteter siden sidst:
Intet denne gang.
8. Orientering/meddelelser fra hovedområde Information og kontakt.
a. Nyt fra udvalg
Intet denne gang.
b. Drøftelse af kommende aktiviteter
• Kontakt til TV-2 Øst.
Det blev aftalt at Lars sender kalender med Faxis aktiviteter til TV2 øst og Nordvestnyt med Lone som kontaktperson.
c. Opfølgning på nye medlemmer
Intet denne gang.
d. Islandshestens dag den 30. september
Bestyrelsen drøftede mulighederne og det blev besluttet at Faxi ville markere
Islandshestens dag med forskellige arrangementer på banen i Vipperød.
Forud for dagen vil bestyrelsen arbejde på at få arrangeret et optog gennem Holbæk
by dagen før (lørdag den 29. september) med så mange deltagere som muligt som reklame for arangementet.
Derfor bør alle Faxi’er allerede nu skrive begge dage i kalenderen!
9. Orientering/Meddelelser fra hovedområde Økonomi, herunder.
a. Kassebeholdningsstatus.
Danske Bank:
52.265,74
Kassererkassen:
591,50
Tøjkassen Lisa:
1.000,00
Samlede beholdning:
53.857,24
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b. Medlemsstatus.
Der er pr. 15. februar 2012 i alt 174 betalende medlemmer i Faxi fordelt i alderen fra 2
år til 74 år.
Der er opdelt aldersmæssigt således:
24 juniorer i alderen fra 0 (12) til 15 år
09 ungryttere i alderen fra 16 til 21 år
141 seniorer i alderen 21 år Der er i den forløbne periode er der meldt nye medlemmer ind i Faxi således:
Januar:
14 nye
Februar:
3 nye til dato.
c. Sponsorer
Retningslinjerne er drøftet under aktuelle sager. Ellers intet nyt.
10.Henvendelser fra medlemmerne m.m.
Lars oplyst om en henvendelse der var kommet fra et medlem om muligheden for at holde
kursus på Faxibanen og eventuelt bruge Sporti.dk i den forbindelsen.
Bestyrelsen drøftede henvendelse og det blev besluttet at såfremt der var nogle der ønskede at benytte Faxi-banen til kurser, så måtte de gerne dette – såfremt de lejer banen. Det
skal bare ske under følgende forudsætninger:
Betaling for lån af banen er:
For Faxi medlemmer kr. 500 pr. dag
For ikke Faxi medlemmer kr. 1.000 pr. dag
Når man booker banen skal der samtidig ske indbetaling og man har først råderet over banen når lejen er betalt.
I forhold til brug af Sporti.dk, så er det en privat virksomhed som alle kan benytte. Bestyrelsen slog fast, at det alene vil være arrangementer der er iværksat fra bestyrelsens side
der vil kunne lægges på Sporti.dk under Faxi arrangementer.
Det blev besluttet at Lars kontakter medlemmet og fortæller om bestyrelsens beslutning.
11.Eventuelt.
Kassereren oplyste at der ville være fornuft i at Faxi fik oprettet et dankort da der ofte ville
være gebyrer at spare ved at kunne benytte et dankort i stedet for overførelse m.v.
Det blev besluttet at kassereren oprettet et dankort (som kassereren opbevarer).
Steen orienterede om at der i forbindelse med at man planlægger at nedlægge halvdelen af
Jyderup skov (der hvor året første Faxi fællesridetur blev afholdt) skal kommunalbestyrelsen fra Odsherred kommune ud i skoven søndag den 4. marts for at se på skoven. I den
forbindelsen besluttede bestyrelsen sig for at lave en ekstraordinær Faxi Fællesridetur i
skoven for at vise politikerne at vi er glade for vores skov.
Fællesturen bliver søndag den 4. marts med mødetid klokken kl.13.30 i grusgraven på
sønder Skovvej (samme sted som i januar). Webmasteren ligger arrangementet på hjemmesiden og sender mail ud om arrangementet via Sporti.dk
Henning (Buller) og Steen Hansen spurgte til hvad Faxi vil med vores Faxi-tøj. Henning
(Buller) tager tøjet med til næste bestyrelsesmøde hvor det vil blive taget op.
Michael Boberg orienterede om det Sjællandske Bededagsstævne og spurgte til om Faxi
have nogen rolle i det. Det blev oplyst at Faxi ikke havde fået nogen henvendelser og
såfrem Faxi fik en henvendelse så ville vi reagere på det. Det blev aftalt at Michael Boberg
undersøger nærmere og at emnet tages op på næste møde.
12.Fastlæggelse af næste møde.
Næste møde blev aftalt til onsdag den 14. marts klokken 18.30 i lokalerne i Smedelundsgade, 4300 Holbæk.
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