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Referat af bestyrelsesmøde 

afholdt tirsdag den 13. august 2013 

 

 

Mødet blev afholdt i klubhuset, Asmindrupvej 100, 4390 Vipperød. 

Til stede: Steen, Buller, Stine, Jette, Michael, Lisbeth, Helle og Lars 

Afbud: Lisbeth. 

 

DAGSORDEN 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt, med den tilføjelse, at Steen ønskede, at bestyrelsen 
drøftede gennemførelsen af GAMAN.  
Det blev aftalt, at bestyrelsen ville behandle dette under punkt pkt. 4.b. i 
dagsordnen.  
 
 

2. Orientering/meddelelse fra formanden. 

a. Kulturnatten den 11. oktober København 
Steen og Helle oplyste, at DI havde været alt for sent ud i forhold til 
Københavns kommune og politi, hvorfor der ikke bliver noget deltagelse med 
Islandske heste ved kulturnatten i København. 
 

b. Garderhusarregimentets 400 års jubilæum. 
Steen oplyste, at han havde talt med en major fra Garderhusarregimentets 
hesteeskadron og her havde han fået oplyst, at Faxi ikke vil kunne deltage i 
med kvadrillen ved 400 års jubilæum. Da der alene er inviterede prinsessen af 
Berleburg til at give opvisning på hest og ikke andre ”fremmede”. 
 

c. Hedeland. 
Michael oplyste, at Niels stopper som fast hjælper på Hedeland. 
Bestyrelsen var enig om, at det var ærgerligt at han stopper, og det blev aftalt, 
at Faxi fortsat vil følge udviklingen på Hedeland, samt at Faxi fortsat vil støtte 
Hedeland ved at benytte Hedeland til ranglistestævner fremadrettet. 
 

d. Planlægningsmøde den 31. august fra klokken 10.00 til 14.00 i klubhuset. 
Bestyrelsen drøftede kort indholdet af planlægningsmøde. Det blev aftalt, at 
hvert enkelt områdeansvarlig undersøgte mulighederne aktiviteter i 2014 og 
stiller forslag til aktiviteter. 
 
Det blev endvidere aftalt at Steen søger for frokost, drikkelse m.v. til mødet 
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3. Orientering/meddelelser fra hovedområdet Natur og information. 

a. Klubaften 21. august – flyttes til 28. august? Emne: Spring – Stine  
Bestyrelsen drøftede indholdet af de kommende klubaftener, og det aftalt, at 
den planlagte klubaften i august skulle aflyses i stedet for at flytte den frem til 
den 28. august, da den så ville komme til at ligge lige op af klubaften i 
september. 
Det blev aftalt at emnet for klubaftenen i september skal være Spring. 
 
Det blev endvidere aftalt, at Lars ligge retter kalendere og hjemmesiden i løbet 
af denne uge så medlemmerne kan blive informeret, samt at der sendes mail 
ud via Sporti.dk. 
 

b. Kvadrille veste – Helle.  
Helle oplyste, at der skulle være styr på de sidste veste og at det er planlagt 
således, at der bliver broderet på vestene efter arrangementet den 8. oktober. 
Der var indtil videre leveret 24 veste ud af de 40 veste (de resterende 16 veste 
vil Helle rykke for, da det er de store veste). 
Bestyrelsen drøftede hvordan man fremadrettet skulle administrerer/opbevarer 
vestene og der var enighed om, at vestene skulle opbevares i klubhuset. Stine 
oplyste, at hun havde et skab der kunne bruges til det. Endvidere skulle der 
skrives numre i veste samt være lister hvor man kvitterede for udlån.   
 

c. Faxi fællesridetur der afholdes lørdag den 7. september. Grevinge Skov. 
Steen oplyste, at turen skal afholdes samme sted som i 2012 og at det give lidt 
parkeringsudfordringer. 
Der blev endvidere aftalt, at Lars lægger det på hjemmesiden og sender ud via 
Sporti.dk. 
 

d. Islandshestens dag der afholdes lørdag den 28. og søndag. 29. september. 
Helle oplyste, at der nu var sendt ansøgning m.v. af sted til kommune og politi 
til lørdagens ridning gennem byen. 
Bestyrelsen drøftede de to dages indhold og det blev besluttet, at gennemfører 
fejringen efter sammen koncept som i 2012. 
Det blev endvidere aftalt at: 

• Jette er ansvarlig for at der bliver udarbejdet en hjælperliste  
• Steen er ansvarlig for søndagens arrangement, da den øvrige 

bestyrelsen er optaget af andre opgaver den dag. 
• Henning er ansvarlig for forplejning (sandwich og drikkelse lørdag og 

kantinevogn søndag). 
• Helle fabrikerer 100 stk. Faxi-foldere til udlevering samt et antal 

farveplakater til ophængning i klubber og forretninger. 
• Lars sender billeder til foldere til Helle. 
• Lars ligger information om fejring og behovet for hjælpere på 

hjemmesiden. 
  

e. Høstmarked Andelslandsbyen den 8. september. –Helle 
Helle oplyste, at der var styr på programmet og at hun forventede at, der ville 
komme flere tilskuer end ved sidste opvisning i Andelslandsbyen. 
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4. Orientering/meddelelser fra hovedområdet Sport. 

a. Gædingerkeppni i Sonnerup Skov? 
Jette oplyste, at der havde været gjort et super flot stykke arbejde i forhold til 
at planlægge arrangementet. Der var fundet dommere, laver aftaler og 
informationsmaterialer m.v., 
 
Desværre havde det ikke været muligt at få de nødvendige tilladelse til at 
benytte den del af Sonnerup skov som Faxi ønskede. 
Skov og Naturstyrelsen ville alene givet tilladelse til at benytte en 
brændbæltespor. Dette spor ville ikke være egnet til formålet hvorfor 
arrangementet ikke bliver gennemført i år. 
 
Bestyrelsen drøftede dette og der var enighed om at det var et super stykke 
arbejde og at det kunne bruges fremadrettet. Der kom også forslag til andre 
steder hvor der kunne afholde skov gædingerkeppni. Jette ville tage 
oplysningerne med til stævneudvalget, der skal holde i ugen efter. 
 

b. Gaman der skal afholdes den 12. og 13. oktober. 
Bestyrelsen drøftede på baggrund af Steens ønske konceptet for Gaman, 
specielt blev afholdelsen af festen lørdag aften drøftet. 
 
Det blev besluttet, at: 

• Festen i år skal holdes i klubhuset i forlængelse af lørdagens program. 
• Henning står for maden, samt for kantinevogn ved stævnet. 
• Der skal indbydes til at medlemmerne selv tager ”indslag med til festen”  
• Henning tager kontakt til Søren Witt og høre om han vil være hjæpe-

dommer (samt med til festen med guitar) og melder tilbage til resten af 
bestyrelsen senest den 31. august. 

• Lars laver en liste over de sponsorgaver Faxi p.t. ligger inde med 
• Helle laver en liste over hvilke sponserer hun tager kontakt til. 
• Jette søger for at der bliver spurgt til sponsorgaver i Nykøbing Sjælland. 
• Stine er ansvarlig for program til stævnet 
• Michael er ansvarlig for indtjekning og folde 

 
 

5. Orientering/meddelelser fra hovedområdet avl. 

a. Opfølgning på ICETEST – Lisbeth/Jette. 
Jette oplyste, at der vil bliver afholdt et kursus for alle interesseret torsdag den 
29. august klokken 19.00 – 21.00 i klubhuset.  
 
Endvidere blev det aftalt, at: 

• Lars er ansvarlig for at der er en projektor. 
• Henning er ansvarlig for at der er lærred. 
• Jette er ansvarlig for at indkøbe en gave til Nanna. 
• Lars lægger kurset på hjemmesiden og sender mail ud til alle via 

Sporti.dk onsdag den 14. august. 
 



 

4 

 
6. Orientering fra hovedområdet økonomi 

a. Kassebeholdningsstatus: 
Kassererkassen:   kr.       644,00 
Bankbeholdning:  kr. 123.918,11 
I alt:   kr. 124.562,22 
 

b. Økonomi omkring juniorlejr/klubstævne. 
Juniorlejr: Overskud pt. på ca. kr. 6.000) 

(mangler endelig afregning for køkkenaffald, enkelte gaver og 
evaluering ). 

 
Klubstævne:  Overskud p.t. på ca. kr. 4.000  

(mangler endelig afregning for to FEIF-dommeruddannelses-
pulje). 

 
c. Medlemsstatus. 

Lars oplyste, at der d.d. er i alt 267 medlemmer i Faxi hvoraf 217 er seniorer 
og 50 er junior/ungryttere. 
Kønsmæssigt er medlemmerne fordelt med 202 kvinder og 65 mænd,  
Nye medlemmer: 
Juni: 4 stk.  
Juli:  1 stk. 
August: 1 stk. 
 
Lars oplyste, at et enkelt medlem var blevet smidt ud p.g.a. manglende 
betaling for deltagelse i klubarrangement, og at det pågældende medlem (nu 
tidligere medlem) først kan blive medlem igen, når der er betalt det skyldige 
beløb, samt en fornyet kontingentbetaling. 
 

d. Sponsorer – evt. at ansøge spillehallerne om penge til nyt musikanlæg? 
Lars oplyste, at der var udarbejdet et brev i den gamle bestyrelse, der skulle 
bruges til at sende ud til spillehaller m.v. for at bede om tilskud. 
Bestyrelsen var enig i at det skulle prøves og det blev besluttet, at Lars sender 
brev ud til spillehallen og til den øvrige i bestyrelsen. 
 
 

7. FAXI-BANEN 

a. Banen 
Steen oplyste, at græsset skal slås en gang mere i år. 
 

b. Klubhus – toiletter m.m. 
Steen oplyste, at han havde udskudt flytningen af toiletterne af hensyn til 
Oldsagstævnet, men at han havde en aftale med Jesper Drostrup om at få det 
gjort i løbet af året. 
 
Endvidere oplyste Steen at der var et hængeparti i forhold til en eventuel 
udbygning af sekretariatet. 
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8. Eventuelt. 

Bestyrelsen drøftede muligheden for eventuelt at benytte Holbæk Fælle til 
kvadrilletræning.  
Det blev aftalt, at Steen undersøger mulighederne og vender tilbage med svar til 
den øvrige bestyrelse. 
 
Lars oplyste, at han på baggrund af sidste bestyrelsesmøde havde undersøgt med 
Merete, om der var nogen økonomisk binding i forhold til at turen ikke blev til 
noget. 
Det havde vist sig, at det kom til at koste Faxi 3.730 kr. i afbestillingsgebyr til 
rejsearrangøren.  
Det uheldige i at man i bestyrelsen ikke havde været opmærksom på at der kunne 
være en økonomisk binding blev drøftet og der var enighed i bestyrelsen om, at 
det ikke have været en optimal måde at gøre det på. 
Det blev endvidere aftalt, at man i bestyrelsen havde lært at dette og at 
bestyrelsen fremovere skal være bedre til at undersøge hvilke økonomiske 
konsekvenser et givent arrangement måtte medfører.  
 
Lars meddelte, at han ved den kommende generalforsamling i januar 2014 ikke vil 
genopstille som kasserer. Derfor forslog Lars, at bestyrelsen allerede fra nu af 
begynder at søge efter nye kandidater til bestyrelsen.    
 

Michael oplyste, at der er tre ”hingstefolde” med at der ikke er strøm på de tre 
hingstefolde og om der ikke skulle være strøm på disse.  
Bestyrelsen drøftede det og det blev besluttet, at det er hingste ejerenes ansvar, 
at der er strøm på foldene og at de derfor selv skal medbringe strømgiver og 
eventuelt ekstra pæle og hegn. 
Det blev endvidere aftalt, at det fremadrettet skal fremgå ved indbydelsen til 
stævnet samt af Faxi-banens reglement. 
 
Jette ønskede en drøftelse af brug af hjælpere ved arrangement, herunder 
muligheden for at ”gøre det obligatorisk” at man skal hjælpe, da hun oplevede, at 
hjælpere til stævnerne ikke ligefrem er noget der bare hænger på træerne.  
Bestyrelsen drøftede forslaget og var enig om, at man ved fremtidige Faxi 
stævner/ -arrangementer fordeler hjælperopgaver allerede ved tilmelding ved at 
gøre feltet obligatorisk i Sporti.dk. 
 
 

9. Fastlæggelse af næste møde. 

Næste møde afholdes i klubhuset lørdag den 31. august 10.00 – 14.00. 
 
Referent 
 
Lars Hansen 


