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Referat af bestyrelsesmøde afholdt 
onsdag den 18. april 2012. 

 
 
 
 

Tilstede: Jørn, Lars, Steen, Henning (Buller) og Michael. 
 
Afbud: Stine, (Lone har trukket sig fra bestyrelsen p.g.a. for lidt tid) 
 
Dagsorden: 
 

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

2. Opfølgning på fra seneste møde og på igangværende opgaver. 
a. Lejekontrakt på Faxi-banen, Asmindrupvej 100. 

Lars bad den øvrige bestyrelse om at give deres input til en fornyet kontrakt på 
banen. (den gamle blev udleveret og gennemgået). 
Det blev besluttet, at der med de forslag og rettelser som der var fremkommet 
under mødet, inden næste bestyrelsesmøde skulle forelægge en underskrevet 
kontrakt. Lars og Buller har fortsat opgaven med at få det på plads. 
 

b. FAXI-BLOGGEN. 
Lars oplyste at der nu er kommet gang i FAXI-BLOGGEN og at flere og flere er 
begyndt at bruge den aktiv. Det kunne dog være godt hvis endnu flere begyndte at 
bruge den. 
Lars stillede forslag om at Faxi ved fremtidige nye indmeldelser med det samme 
gav nye medlemmer adgang til FAXI-BLOGGEN. 
Bestyrelsen besluttede at når der fremover kommer nye medlemmer i klubben, så 
vil der i forbindelse med deres velkomstskrivelse også være adgang til FAXI-
BLOGGEN. 
 

c. Dommere til Faxi åbne juniorstævne. 
Lars oplyste at Stine fortsat havde svært ved at finde dommere til stævnet. 
Emnet blev drøftet og det blev besluttet at fastholde stævnet som et Dansk 
Rangliste Stævne (DRL-stævne), og om nødvendigt hente dommere i udlandet. 
Buller fik opgaven med at sikre at der blev fundet de nødvendige dommere.   

 
3. Orientering/meddelelser fra formanden. 

Jørn orienterede om at han havde deltaget i: 
• DI klubmøde. Læs referatet på Di hjemmeside: 

http://www.islandshest.dk/fileadmin/dokumenter/90._Klubkomite/2012/Kl
ubmode_25-03-12.pdf 

• Møde i Friluftrådet den 26. marts. Læs mere om friluftrådet på 
http://www.friluftsraadet.dk/ 

• Møde i Di Naturudvalg. Læs referatet på Di hjemmeside:  
http://www.islandshest.dk/536.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news
%5D=4647 

 
Steen spurgte om der på nogle af de sidste to møder (friluftråd og Naturudvalg) 
havde været drøftelser omkring en vandresti der skulle etableres i Odsherred fra 
Sanddubberne i syd til Lumsås i nord. 
Jørn oplyste at det var blevet nævnt, men at der ikke var taget nogle initiativer 
der kunne medvirke til, at der også måtte rides på stierne. 
Bestyrelsen var enige om, at der skulle arbejdes ”mere” lokalt for ridestier og at 
det var en god anledning til at gøre det nu. 
Det blev aftalt at Steen tog kontakt til Odsherred kommunen.  
 



 2 

 
4. Behandling af aktuelle sager. 

a. Faxi-tøj, herunder brandudsalg. 
Det blev aftalt at der skulle ryddes ud i det nuværende lager af tøj og at det ville 
blive solgt til ½ pris på næstkommende klubaftner og ved Stævner. 
 

b. Fordeling af opgaver fra sekretæren. 
Da Lone Jørgensen har valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet på grund af for 
mange andre opgaver i Lones egen virksomhed blev det besluttet, at Michael 
træder ind som sekretær i stedet for Lone. 
 

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

• P.t. intet udvalg 
 

b. Drøftelse af kommende aktiviteter: 
• Kvadrilletræning 25. april. 

p.t 6 tilmeldte. 
• Kvadrilletræning 10. maj. 
 
• Junior dressur 11. maj. 

Tilmeldingen åbner 23. april kl. 20.00 
Arrangementet ligges på forsiden lørdag den 21. april, og at der samtidige 
sendes mail ud til alle Faxi’er om arrangementet. 

 
• Fællesridetur 13. maj. 

Arrangementet ligges på forsiden søndag den 22. april, og at der samtidige 
sendes mail ud til alle Faxi’er om arrangementet. 

 
• Ridelejr på Hedeland 24. – 27. juli. 

Steen orienterede om de forskellige aktiviteter, samt at der nuværende 
tidspunkt er 9 tilmeldte juniorer. 
Det blev aftalt, at der skulle skrives ud endnu engang til alle Faxi’er. 
Buller ville sørge for at det også kom ud via Facebook. 
Derudover blev det aftalt, at flytte seneste tilmelding fra den 1. maj frem til 1. 
juni. 
Endvidere blev det besluttet, at der skulle søges efter flere hjælpere (eventuelt 
en arbejdsgruppe) til Junior lejren via hjemmesiden, samt at der skulle afholdes 
et informationsmøde for interesserede hjælpere. 
Steen melder ud med en dato for informationsmøde. 

 
c. Opfølgning på afholdte aktiviteter siden sidst: 

• Kvadrilletræning 17., 31. marts og 12. april. 
Lars oplyste at, han fra Kirsten Møller Jakobsen havde modtaget lidt statistisk på 
kvadrilletræningen indtil nu og at der: 

o Den 17.03 var der 18 til hest 
o Den 31.03 var der 17 til hest 
o Den 12.04 var der 24 kvadrille ryttere 

 
Hvilket betyder, at der samlet set, hvis man sætter alle lister sammen har der 
været 32 forskellige Faxier til kvadrille i år. Det må siges at være rigtig flot. 

 
• Fællesridetur 7. april. 

Steen oplyste at det havde været en god tur – til trods for at der havde været 
nogle frameldinger på dagen. 

 
• Junior spring 13. april. 

Lars oplyste, at undervisningen var blevet aflyst da der ikke havde været nogen 
tilmeldinger til arrangementet. 
Det blev drøftet hvad det kunne skyldes og om der skulle tage yderlige tiltag for 
at sikre at fremtidige arrangementer ikke aflyses. 
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6. Orientering/meddelelser fra hovedområde Sport. 
a. Nyt fra udvalg 

• Stævneudvalget 
Buller oplyste at stævneudvalget mangler at færdiggøre Vintertölt på grund af at 
vandrepokalerne endnu ikke er graveret og udleveret til vinderne. 
Det blev besluttet, at dette skulle ske inden udgangen af måneden og at det om 
nødvendigt så måtte koste det mere at få det gjort færdigt. 
 

• Baneudvalget 
Buller oplyste at der skulle være møde med Henning, Steen og Knud dagen efter 
hvor de ville gå banen og klubhuset igennem. 
 

b. Drøftelse af kommende aktiviteter. 
• Springundervisning 25. april. og 16. maj. 

Der er p.t. to seniorer og en junior tilmeldte til undervisningen den 25. april. 
Det blev drøftet om undervisninger skulle gennemføres alene med de tre 
tilmeldte. 
Det blev besluttet, at undervisningen skal gennemføres under alle 
omstændigheder, da Faxi som udgangspunkt ikke aflyser arrangementer. 
Det blev drøftet om Faxi i fremtiden skulle have to arrangementer på samme 
aften nu hvor der er både spring og kvadrille på samme aften den 25. april. 
Bestyrelsen ser det som en styrke, at klubben kan afholde flere aktiviteter 
samtidig og vil når der er mulighed for det i fremtiden også fortsætte med at 
have det. 
   

• Klubaften 2. maj. 
Arrangementet ligges på forsiden torsdag den 19. april, og samtidige sendes der 
mail ud til alle Faxi’er om arrangementet. 
Buller oplyste, at emnet ville være ”Bid til hestene ved Bo Hansen”, samt at det 
vil blive afhold i klubhuset ved Faxi banen på Asmindrupvej 100, 4390 Vipperød. 
Det blev endvidere aftalt at markere, at vi nu startet på klubaftener i vores 
klubhus ved at klubben søger for, at der bliver serveret pølser og brød, samt at 
der er mulighed for at kunne købe øl og vand.  

 
• Træningsstævne 23. maj. 

Tilmeldingen åbner onsdag den 18. kl. 20.00 (samme aften), og det er lagt på 
forsiden samt under Hovedområdet sport på hjemmesiden. 
 

• Kristi Himmelfartstævnet 17. maj. 
Tilmelding lukket allerede, da samtlige ”starter” var besat i løbet af den første 
time. Lars oplyste at der nu er fundet de nødvendige dommersekretærer. 
  

c. Opfølgning på afholdte aktiviteter siden sidst: 
• Bustur til Sverige 25. marts 

Buller orienterede om turen til Sverige var gået godt. Lars supplerede med at 
selve arrangementet havde givet en mindre overskud på kr. 725. 

 
• Jens Krarup kursus 1. april. 

Buller orienterede om kurset og at kursisterne og Jens Krarup havde aftalt et 
opfølgende kursus på Faxi-banen den 1. maj.  

 
• Klubaften 4. april. 

Buller orienterede fra klubaftenen. 
 
 

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

P.t. Ingen udvalg 
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b. Drøftelse af kommende aktiviteter: 
• Eventuel træning forud for dyrskue 

Det blev drøftet om der skulle afholdes yderligere mønstringstræningen forud 
for dyrskuet i juni. 
Det blev besluttet at holde en mønstringstræning tirsdag den 29. maj på Faxi-
banen. 
Træningen skal alene fokusere på fremvisning ved dyrskue. Michael har 
opgaven.  

  
c. Opfølgning på afholdte aktiviteter siden sidst: 

• Mønstringstræning 28. marts 
Michael orienterede om at det var gået godt på trods af det dårlige vejr. 

 
8. Orientering/meddelelser fra hovedområde Information og kontakt. 

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

b. Drøftelse af kommende aktiviteter 
• Kontakt til TV-2 Øst. 

Lars oplyste at han havde glemt at få det gjort og at det ville ske inden 
udgangen af april måned. 

 
• Kontakt til Andelslandsbyen 

Det blev aftalt, at Stine overtager opgaverne med at være kontaktperson til 
Andelslandsbyen og at hun selv skulle følge op på de opgaver der var givet til 
Lone. (Lars havde talt med Stine om det forud for mødet) 

 
c. Opfølgning på nye medlemmer 

Michael vil i fremtiden have den opgave. 
 

d. Islandshestens dag søndag den 30. september. 
• Drøftelse af program og tiltag til lørdag den 29. september program. 

Bestyrelsen drøfte hvilke aktiviteter der skal gennemføres og det blev aftalt at 
der skulle arbejdes videre med: 

o Lørdag rides der fra P-plads bag Bagergården af rute gennem Holbæk 
ned til Havnen. Herefter fremvisning af heste (lade folk klappe og røre 
ved heste).  
Jørn er ansvarlig for kontakt til kommune, politi og presse. 

o Søndag arrangeres der et ”marked” på Faxibane hvor alle kan komme 
og oprette boder hvor der så kan sælges hesteartikler m.v. Derudover 
skal der være en kvadrilleopvisning og et gangartsshow.  

 
 

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

• Kassereren oplyste om Faxi økonomi: 
Indestående i Danske Bank: 80.916,04 kr. 
I pengekassen ved kasseren:   1.806,50 kr. 
I pengekassen ved Lisa (Tøj)   1.000,00 kr. 
Samlede økonomi i Faxi: 83.722,54 kr.  
 
Kassereren gjorde opmærksom på, at der fortsat mangler at blive afregnet 
endeligt for Jens Krarup kursus. Indtægter fra kursus fremgår af statussen, med 
at alle omkostningerne endnu ikke er indregnet. 
Endvidere var der tilgået en gammel regning vedrørende 2011, som han p.t. var 
ved at finde ud om der var betalt for tidligere eller ej. 

 
b. Medlemsstatus. 

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

o 36 juniorer  (0 -15) Stigning på 3 siden sidste møde. 
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o 16 ungryttere  (16 -21) Stigning på 3 siden sidste møde. 
o 182 seniorer  (21+) stigning på 12 siden sidste møde. 

 
Samlet stigning på 18 medlemmer siden sidste bestyrelsesmøde. 

 
Endvidere oplyste kassereren om, at der i 2012 var kommet nye 
medlemmer i Faxi (medlemmer der oprette på ny i Sporti.dk og som der 
ikke bare genaktiveres) som følger: 
 
Januar: 14 nye 
Februar: 9 nye 
Marts: 13 nye 
April:  11 nye til dato. 

 
c. Sponsorer  

• Opfølgning på kontakt til Spillehaller for sponsorkroner. 
Kasserende runddelte forslag til skrivelse der skal sendes ud til de forskellige 
spillehaller og bad om forslag til hvad der yderligere kunne skrives i brevet: 
Det blev besluttet, at kassereren fører de på mødet fremkomne rettelser ind i 
brevet. 
Det blev aftalt at Lars lavede en liste over spillehaller og da Steen meldte sig 
til at køre rundt og aflevere og snakke med spillehallerne, blev det aftalt at 
han gjorde det, da det ville give et bedre indtryk. 

 
• Opfølgning på rullende reklamer på hjemmesiden  

Kassereren oplyste at han afventede at en ”IT-mand” fra Svinninge skulle 
komme med et forslag til hvordan det kan etableres. 

 
10. Henvendelser fra medlemmerne m.m. 

Ingen henvendelser denne gang. 
 

11. Eventuelt. 
Lars informerede om, at han havde modtaget en invitation til frivillige messe fra 
Holbæk kommune. Invitationen blev drøftet og det blev besluttet at Jørn, Buller og 
Steen deltager. Lars melder dem til. 
 
Lars informerede om, at han havde modtaget en henvendelse fra SKAGI der ønskede at 
vi reklamerede for et kursus de afholder i deres regi. 
Lars oplyste, at han havde svaret SKAGI at det alene er kurser som Faxi afholder der 
kommer på Faxi-forsiden, samt at han havde opfordret SKAGI til at bruge Sporti.dk til 
deres kurser. 
 
Buller informerede om at man i Ågerup rideklub ”tjente rigtig mange penge” og at det 
kunne være spændende at se hvordan de gør det. Bulle ville tage regnskabet med til 
næste møde til inspiration. 
 
Det blev besluttet at udskifte kasserer/webmaster pc med en mere tidssvarende. Lars 
indkøber. 
 
 

12. Fastlæggelse af næste møde. 
 

Næste møde blev aftalt til onsdag den 30. maj kl. 18.30 i Bagergårdens konditori 
lokaler, Smedelundsgade 25, 4300 Holbæk. 


