Referat af bestyrelsesmøde afholdt
onsdag den 30. maj 2012.

Jørn, Lars, Steen, Henning (Buller), Stine og Michael.

Tilstede:
Afbud:
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.
Er fortsat ikke underskrevet, da det ikke har været muligt at finde en mødedato.
Lars og Buller SKAL få aftalen i stand inden udgangen af juni.
b.

Dommere til Faxi åbne juniorstævne.
Buller tager fat i dommeropgaver og melder retur i løbet af næste uge om det er
muligt at finde to nationale dommere og 4 øvrige.
Såfremt det ikke kan lade sig gøre skal stævnet i stedet ænders til et lokalstævne.
Beslutning om hvilken type af stævne der skal afholdes træffes endelig i næste uge.

3. Orientering/meddelelser fra formanden.
Jørn orienterede om at:
• Trækturer med hest ved Andelslandsbyen blev løst af Jørgen og datter. Faxi
var de eneste der var der. Super at Faxi viste flaget. Gav et rigtig godt i
forhold til samarbejdet med Andelslandet.
• Jørn ville undersøge med Holbæk kommune omkring møde vedrørende nye
idrætsfaciliteter.
4. Behandling af aktuelle sager.
a. Juniorlejr
Steen orienterede om hvad der var på plads i forhold til ridelejren. Steen bad om
den øvrige bestyrelses input til første informationsskrivelse til juniorerne.
Bestyrelsen enes om at ridelejeren generelt skal være ”et mobil frit område”. Dette
forhold vil fremgå at informationsskrivelsen.
Det blev besluttet at informationsskrivelsen skal sendes ud umiddelbart efter den 1.
juni.
Det tentative program for ridelejeren blev drøftet og godkendt.
De praktiske detaljer blev gennemgået og der blev truffet aftale om at:
• Den overdækkede terrasse skulle bruges som samlingssted og spiseplads. Der
skal indkøbes presenninger fra Harald Nyborg. Steen køber
• Buller låner bord og bænksæt ud til arrangementet. Eventuelt også to griller.
• Buller står for indkøb af madvare m.v. til morgen og frokost, samt snobrødsdej.
• Bulle står for indkøb af aftenmad til to af aftenerne.
• Steen søger for at der bliver indkøbt wrap.
• Stine sørger for at der bliver leveret spring til brug ved springundervisningen.
• Carina Hansen, Stine Salling Olsen og Steen Hansen søger for effekter til
ponygames.
• Steen søger for at der etableres et ”slappe af hjørne” i huset.
• Lars søger for at det kan etableres mulighed for at der kan være gennemføres
en fotokonkurrence. PC, printer m.v.
• Buller sørger for at det bliver lavet en ”kiosk” hvor der kan købes lidt snold.
Det blev aftalt at Lars sender sidste reminder mail ud vedr. tilmelding onsdag aften.
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b.

Stævneudvalget
Fortalte om problemer der havde været i forbindelse med Kristi Himmelfartstævnet.
I den forbindelse ønsker stævneudvalget at der bliver lavet en banedag, så der er
sikkerhed for at alt er klar inden stævnesæsonen.
Bestyrelsen besluttede, at der fremadrettet skal være en manual for hvad der skal
være lavet forud for et stævne og enes om at det godt kunne gøres ved noget
mindre end en hel banedag. F.eks. en aften.

c.

Råd fra Hanne Andersen vedr. afviklingen af Kristi Himmelfartstævet
Bestyrelsen drøftede henvendelsen og var enige i de betragtninger som Hanne
havde fremført i hendes henvendelse.
Der er i bestyrelsen enighed om, at der ved fremtidige stævner også skal være
banepleje. Dette skal gøres uanset om hvilken klasse der rides. Stævneplejen skal
fremgå af fremtidige programmer, dog vil stævnelederen altid kunne iværksætte
eventuelle ændringer.
Formålet med baneplejen er at sikre at vores bane kan bruge også i fremtiden. Ikke
kun at der kan afvikles stævner på godt underlag.

5. Orientering/meddelelser fra hovedområde Natur.
a. Nyt fra udvalg
• P.t. intet udvalg
b. Drøftelse af kommende aktiviteter:
• Junior kvadrille. Det er Tenna og Kirsten der stå for træningen. Lars sender
informationsmail ud og lægger på hjemmesiden.
• Faxi fællesridetur i Grevinge skov lørdag den 2. juni. Der er p.t. 10 tilmeldte.
c. Opfølgning på afholdte aktiviteter siden sidst:
• Bestyrelsen drøftede på baggrund af de afholdte aktiviteter om der skal være
fremtidige rene junioraktiviteter eller om det skal være en del af de øvrige
aktiviteter. Det blev besluttet at emnet skal tages op igen efter ridelejren.

6. Orientering/meddelelser fra hovedområde Sport.
a. Nyt fra udvalg
• Stævneudvalget
Er taget under punkt 4.
Stine stillede forslag om at der afholdes et træningsstævne til efteråret. Det blev
besluttet at det skal afholdes onsdag den 19. september fra klokken 16.00 –
20.00.
•

Baneudvalget
Banen er gået igennem og der er gjort klar.
Steen, Henning og Buller stillede forslag om at rive skillevæggene ned i
klubhuset så det blev et stort rum, samt at der blev lavet en træterrasse under
det overdækkede område. Der skulle så sættes dør i ud mod banen.
Forventet pris 6.000 – 8.000 kr. i materialer.
Det blev besluttet at forslaget skal gennemføres, samt at der i samme
forbindelse skal de øvrige Huse males.
Steen har ansvaret og det skal forsøges gennemført inden GAMAN.

b. Drøftelse af kommende aktiviteter.
• Klubaften 6. juni med hovedtema FEIF
• Mulighederne for at arrangere et All-RID blev drøftet og det blev aftalt at
hovedområde sport vil undersøge mulighederne for at det på sigt kan
gennemføres i FAXI-regi. Det blev aftalt at det kunne tages op på
næstkommende klubaften.
c. Opfølgning på afholdte aktiviteter siden sidst:
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•

Kristi Himmelfart stævnet.
Godt afviklet stævne. Gode tilbagemeldinger fra rytterne omkring vores bane.
Bestyrelsen drøftede mulighederne for at indkøbe en tromle og en vejhøvl der
kan bruges permanet – og ikke kun til stævner.
Tages op senere.

•

Træningsstævne
Godt stævne der danner grundlag for fremtidige træningsstævner.
Der skal dog oplyses karaktere til alle så det bliver mere publikumsvenligt.
Der skal benyttes en anden form for tilbagemeldinger.

7. Orientering/meddelelser fra hovedområde Avl.
a. Nyt fra udvalg
P.t. Ingen udvalg
b. Drøftelse af kommende aktiviteter:
• Mulighed for at der etableres en føltur i efteråret. Michael vender tilbage med
en dato.
c. Opfølgning på afholdte aktiviteter siden sidst:
• Intet.
8. Orientering/meddelelser fra hovedområde Information og kontakt.
a. Nyt fra udvalg
• P.t. intet udvalg
b. Drøftelse af kommende aktiviteter
• Intet.
c. Opfølgning på nye medlemmer
Kassereren oplyste, 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:
Februar:
Marts:
April:
Maj:

14 nye
9 nye
13 nye
14 nye
3 nye til dato.

d. Islandshestens dag søndag den 30. september.
Jørn er OBS på den
9. Orientering/Meddelelser fra hovedområde Økonomi, herunder.
a. Kassebeholdningsstatus.
• Kassereren oplyste om Faxi økonomi:
Indestående i Danske Bank:
107.987,04 kr.
I pengekassen ved kasseren:
1.152,50 kr.
Samlede økonomi i Faxi:
109.139,54 kr.
Kassereren gjorde opmærksom på, at der fortsat mangler at blive afregnet
endeligt for Kristi Himmelfart. Indtægter fra kursus fremgår af statussen, men at
alle omkostningerne endnu ikke er indregnet.
b. Medlemsstatus.
• Kassereren oplyste at der d.d. er:
242 medlemmer fordelt i alderen fra 3 år til 72 år. Heraf er:
o 38 juniorer
(0 -15) Stigning på 2 siden sidste møde.
o 16 ungryttere (16 -21) Samme antal som ved sidste møde.
o 188 seniorer (21+) stigning på 6 siden sidste møde.
Samlet stigning på 8 medlemmer siden sidste bestyrelsesmøde.
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c. Sponsorer
• .
10.Henvendelser fra medlemmerne m.m.
Drøftet sag vedrørende Kristi Himmelfartstævnet under aktueller sager.
11.Eventuelt.
Licenser til officepakken + acces til stævne PC
Uddannelse i ICE-test.
Henvendelser fra SKAGI, SEEHAUSEN og KOSTUR.
Buller så gerne at vi fremhæver at Eileen er sjællandsmester i XXX og lægge det på
hjemmesiden.

12.Fastlæggelse af næste møde.
Næste møde blev aftalt til onsdag den 20. juni kl. 18.30 i klubhuset ved Faxi-banen.
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