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Referart af bestyrelsesmøde 
afholdt onsdag den 12. juni 2013 

 

 
 

Mødet afholdes i mødelokalet i Vipperødhallen, Rensdyrvej 4, 4390 Vipperød. 
 
Til stede: Steen, Buller, Stine, Jette, Michael, Lisbeth, Helle og Lars 
 
 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referat fra sidste møde blev godkendt. 
Steen oplyste, at der ikke var kommet nogen tilbagemeldinger fra DI i forhold 
til afvikling/ eller udvikling af Hedeland. Han vil så snart han høre noget om det 
informere videre. 
 
 

2. Orientering/meddelelser fra formanden 

a. Den øjeblikkelige situation m.h.t. stævneudvalget/hovedområdet sport. 
Steen orienterede om, at han og Buller havde aftalt, at Buller stopper med 
arbejdet i sporten, da Buller ikke længere har den fornødne tid til Faxi pga. 
stort arbejdspres i Bagergården. 
 
Stine, redegjorde for, at hun synes det nu giver et stort arbejdspres for de 
øvrige i bestyrelsen. Specielt oplever hun, at hun og Jette nu vil få endnu 
mere travlt. Derfor forslår Stine at bestyrelsen revurderede resten af årets 
opgaver med henblik på at sænke ambitionsniveauet for Faxi. 
 
På baggrund af Stines forslag besluttede bestyrelsen følgende vedrørende de 
restende aktiviteter i 2013: 

• Juniorstævnet på Hedeland der skulle have været afholdt lørdag den 
27. og søndag den 28. juli 2013 
ændres til: 

o  Faxi’s åbne klubstævne på Hedeland (både junior og senior). 
Stævnet afholdes alene lørdag den 27. juli 2013 med følgende 
klasser: T8, T5, T3 og T4, samt 4.5, 4.3, 4,2 og 5.2. Stine er 
stævneansvarlig og stævneleder. 
 

• Træningsstævne 2 der skulle have været afholdt onsdag den 3. 
september aflyses. 

 
• Faxi spring for alle der skulle have været afholdt onsdag den 11. 

september aflyses. 
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Derudover blev der aftalt følgende mindre ændringer og tilføjelser i forhold 
til Faxi kalenderen for 2013: 

• Kvadrilleopvisning i Andels Landsbyen Nyvang er alene søndag den 4. 
august og ikke som beskrevet i kalenderen den 3. og 4. august.  
 

• Islandshestens dag fremgår ikke af kalenderen og skal derfor fremgå 
med arrangementer lørdag den 28. og søndag den 29. september 2013. 
 

• Faxi kvadrilleopvisning i Lejre i forbindelse med Historisk Islandsheste 
Træf fredag den 16. til og med søndag den 18. august i Lejre skal fremgå 
Faxi kalenderen. Det er kun Faxi medlemmer der kan ride i kvadrillen. 
 
Lars retter til i Faxi-kalenderen m.v. 

Afslutningsvis udtalte Stine, Michael og Jette sig om, at de syntes, at det er 
meget uheldigt, at Kirsten, Pernille og Tenna har trukket sig fra arbejdet i 
stævneudvalget – specielt måden det var sket på – og at det var noget som 
bestyrelsen skulle lærer af. 
Den samlede bestyrelse var enig i, at det havde været en læringsproces, 
som alle havde lært noget af. 
 

b. Øvrige ikke dagsordensatte punkter 
Steen oplyste at han havde modtaget en henvendelse vedrørende fejringen 
af de Islandske Heste i forbindelse med afholdes af Kulturnatten i 
København fredag den 11. oktober. Faxi vil i den forbindelse byde ind med 
en kvadrilleopvisning på Christiansborg Slots ridebane. Helle har opgaven og 
undersøger videre. 

Steen oplyste, at han var vidende om at Garderhusarregimentet i Slagelse 
næste år havde 400 års jubilæum, og at regimentet i den forbindelse vil 
fejre det ved af afholde et stort gallahesteshow med repræsentation af 
forskellige racer og typer den 13. september 2014. 

Det blev aftalt at Steen tager kontakt til Garderhusarregimentet i Slagelse 
og hører om Faxi skal komme med vores kvadrille. 

Det blev aftalt at Lars kontaktede Merete vedrørende turen til Berlin, da der 
ikke havde været nogen tilmeldinger til turen. 

 
3. Orientering/meddelelser fra hovedområdet Natur og information 

Drøftelse af kommende aktiviteter: 
a. Faxi fællesridetur lørdag den 15. juni Kongsøre Skov. 

Der er p.t. kun 8 tilmeldte til turen. 
Der var enighed om, at det nok skyldes, at der samme weekend var to 
andre store stævner.  
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b. Junior ridelejr i juli på Hedeland - status. 
Der er pt. 11 tilmeldte. 
Tilmeldingen lukker ned torsdag den 20. juni 2013. 
Steen afholder planlægningsmøde snarest for dem der er der hele tiden. Det 
blev endvidere aftalt, at Helle orienterer om hesten m.v. mandag aften. 
 

c. Kvadrille veste – Helle 
Helle fremviste Veste fra Heri. Vestene koster 250 inklusiv brodering. 
Det blev besluttet at: 
• Helle bestiller 40 veste hjem i forskellige str. til holdet, der skal 

opbevares i klubben og fungere som fast pulje til udlån når der rides 
kvadrilleopvisninger. 

• Der åbnes op for at alle faxi-medlemmer kan købe vesten selv for samme 
pris. 
Helle sender billede til Lars, der derefter sender mail ud til alle 
medlemmer om at man kan prøve vestene ved kvadrilletræning og på 
næstkommende klubaften og herefter betale og bestille veste.  

• At medlemmerne fremadrette vil kunne købe vestene til samme pris. 
 

d. Klubaften 21. august 
Forslag til emne på klubaften blev efterlyst. Det blev aftalt at Stine vil finde 
på noget. 
 

e. Kvadrille torsdag den 13. juni 
Pt. 6 tilmeldte. 
 

f. Islandshestens dag lørdag – søndag 28. – 29. september 
Det blev besluttet at fejre dagene på samme måde som sidste år. 
Steen står for arrangementet. 
Helle laver plakaten. 
 

 
4. Orientering/meddelelser fra hovedområdet sport 

Drøftelse af kommende aktiviteter: 
a. Oldsagsstævnet Stine - -Jette 

20 Tilmeldte p.t.. Det blev aftalt, at Stine skulle prøve at høre Ásgir Grandt 
om han ville være dommer. 
 

b. Juniorstævne 27. – 28. juli Stine – Jette 
Se punkt 2.a. 
 

c. Gaman 12. - 13. oktober 
Det blev aftalt at fastholder konceptet for afholdelse af GAMAN som hidtil.  
 

d. Øvrige tiltag fra sidste udvalgsmøde. 
Det blev besluttet, at til trods for at stævneudvalget havde ønsket, at der 
også skulle holdes et ekstra stævne i november til støtte for kræftens 
bekæmpelse, at aflyse dette p.g.a arbejdspresset i bestyrelsen p.t.  Se 
punkt 2.a. 
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At der indtil videre skulle arbejdes videre med at gennemfører et 
arrangement vedrørende Gædingerkeppni i skoven – Jette vil undersøge 
nærmere og meldte tilbage om det reelt kan gennemføres. 
 
Bestyrelsen var enige om at det var nogle super gode initiativer som Jette 
og det nye stævneudvalg havde taget og at det var rigtig ærgerligt, at nogle 
af dem ikke umiddelbart kan bliver gennemført, men bestyrelsen håber at 
det vil blive muligt i 2014. 

 
 

5.  Orientering/meddelelser fra hovedområdet avl. 

a. Opfølgning på ICETEST – Michael 
Der kommer dato fra Nana og stævneudvalget bliver indbudt. Lisbeth har 
opgaven nu. 
 
 

6. Orientering fra hovedområdet Økonomi 

a. Kassebeholdningsstatus 
Bank:  101.400,61 kr. 
Kassererkassen.         240,50 kr.  
I alt:   101.641,11 kr. 
 

b. Medlemsstatus 
265 medlemmer heraf 65 mænd og 200 kvinder. 
Marts 9 nye 
April 10 nye 
Maj 3 nye 
Juni 3 nye  
I alt 25 nye siden udgangen af februar 
 

c. Sponsorer 
Intet nyt. 
 
 

7. Faxi-banen 

a. Banen 
Steen oplyste at der var blevet slået græs samme dag og at han og Jørn 
Hartvig kigger på hvordan man kan udbygge sekretariatet så speakeren og 
lydanlægget kan komme over til sekretariatet. 
 

b. Klubhus – toiletter m.m. 
Toiletterne er ikke blevet vendt endnu, da Steen ikke har kunnet få fat i 
Jesper Drustrup, der skulle hjælpe med at flytte dem. 
 
 

8. Eventuelt 

Stine oplyste, at der forsat var et enkelt medlem som ikke havde betalt for 
Hingsteshowet til trods for at hun nu var blevet rykket for det flere gange. 
En enig bestyrelse besluttede, at kasserer skriver til vedkommende og 
opkræver pengene inden for en uge. Såfremt vedkommende ikke betaler inden 
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for en uge – Udmeldes vedkommende uden videre fra klubben i henhold til 
klubbens vedtægter. 
 
Bestyrelsen drøftede en forespørgsels vedrørende afholdelse af følshow det blev 
besluttet at Faxi ikke vil gennemfører følshow i år. 
 
 

9. Fastlæggelse af næste møde 

Næste møde blev aftalt til tirsdag 13. august klokken 18.30 til 21.00 i 
mødelokalet i Vipperød Hallen Rensdyrvej 4, 4390 Vipperød. 
 
Endvidere blev Arbejdsseminaret for planlægning af 2014 aftalt til at skulle 
holdes lørdag den 31. august fra klokken 10.00 - 14.00. 
 
 
Referent 
Lars Hansen 

 


