
 
 

Referart af bestyrelsesmøde afholdt 
onsdag den 16. januar 2013. 

 

 
 

Til stede: Steen, Buller, Jette, Michael og Lars 
Afbud: Lisbeth, Stine og Helle 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt. 
 

2. Orientering/meddelelser fra formanden 
a. Dialogmøde de Sjællandske klubber imellem hos Randver. 

Steen oplyste at han havde modtaget en invitation fra Randver der gerne ville 
samarbejde med alle sjællandske klubber.  
Invitationen og et eventuelt samarbejde blev drøftet og det blev besluttet, at Steen og 
Jette deltager i mødet den 31. januar 2013 klokken 19.00 og at de på det 
næstkommende bestyrelsesmøde vil orienterer om deres oplevelser af mødet. 
 

b. Samarbejdet i bestyrelsen. 
Bestyrelsen drøftede hvorledes man i bestyrelsen samarbejder og vigtigheden i at 
man i bestyrelsen giver udtryk for sine meninger, således at det vil kunne fremgå af et 
eventuelt referart hvis man ikke er enig i en given beslutning i bestyrelsen. 
Når der så er truffet en beslutning i enighed. (hvilket alle beslutninger til dato har 
været). Så SKAL man også loyalt bakke om omkring beslutningen. 
Er man så efterfølgende blevet uenig i den vedtagne beslutning. Så skal man først 
fremføre dem i bestyrelsen. 
Det blev besluttet at tage emnet op igen på næste bestyrelsesmøde hvor alle 
medlemmer gerne skulle være til stede. 
 

c. Forretningsorden for bestyrelsen. 
Forretningsorden blev drøftet, og der var enighed om at forretningsordnen var så 
vigtigt et redskab for bestyrelsen og udvalgenes arbejde, at færdiggørelsen af denne 
skulle prioriteres. 
Derfor vil næstkommende bestyrelsesmøde have hovedvægt på at sikre at det bliver 
gjort. Bestyrelsen var enig om at der minimum p.t. mangler retningslinjer for:   

• Gaver givet til klubben. 
• Sponsorarter 
• Ydelser til hjælper, dommere og instruktører. 
• Annoncering af stævner, kurser m.v. på hjemmeside og sporti.dk 

 
Endvidere blev det drøftet hvorvidt der skal fremvises ”Tro og loveerklæringer ved 
stævner”. Dette punkt skulle undersøges nærmere og tages op på næste møde. 

 
 

3. Orientering/meddelelser fra hoveområdet Natur og information 
Drøftelse af kommende aktiviteter: 
a. Faxi fællesridetur, nytårsturen søndag den 20. januar 11.00. 

Det blev aftalt at Lars skulle være ansvarlig for tilberedning af kakao og kage m.v. 
Steen afhentet gasblus og gryder fra klubhus. 
p.t. 30 tilmeldte. 
 

b. Faxi fællesridetur d. 9. februar. 
Gennemføres på Gudmindrup Strand kl. 10.00 
 
 



c. Junior ridelejr Hedeland juli måned. 
Det blev aftalt at: 

• Lars inden næste bestyrelsesmøde for lagt det på hjemmesiden + på sporti.dk.  
• Tilmeldingen til juniorlejren skal være 1. maj klokken 20.00 
• Steen tager kontakt til hjælperne for at få endeligt tilsagn. 

 
d. Kvadrille – veste Helle 

Steen oplyste at Helle havde fået et tilbud på Veste. Hun vil tager det med på næste 
møde.  
 

e. Juleridetur 2013 
Bestyrelsen besluttet at julerideturen 2013 skal gennemføres ud fra sammen 
retningslinjer som den aflyste tur i 2012 skulle have været. 
Derfor skal der ved julerideturen i 2013 være mulighed for at deltage med og uden 
hest. Der skal være socialt arrangement og lotteri m.v. 
 

 
4. Orientering/meddelelser fra hovedområdet sport.  

Drøftelse af kommende aktiviteter: 
a. Stævnetræning 1 den 23. januar 

Det blev aftalt at stævnetræning skal afholdes i Ridehallen på Tuse Næs klokken 18.00 
– 21.00.  
Buller og Jon vil stå for arrangementet. 
Tølt er emnet de to første gange. T 8 T5 og T4 T3 og T1 
Betaling skal være 50 kr. pr. hest + sporti gebyr på 7 kr. 
Lars lægger arrangementet på hjemmesiden den 16. januar 2013 og på Sporti.dk 
Maksimalt 30 deltagere. 
  

b. Stævnetræning 2 den 20. februar 
Det blev aftalt at stævnetræning skal afholdes i Ridehallen på Tuse Næs klokken 18.30 
– 21.00.  
Buller og Jon vil stå for arrangementet. 
Tølt er emnet de to første gange. T 8 T5 og T4 T3 og T1 
Betaling skal være 50 kr. pr. hest + sporti gebyr på 7 kr. 
 
I stævnetræning 3 og vil der blive lagt vært på 4- og 5-gang. Alle gange er i Tuse. 
 

c. Klubaften den tirsdag den 5. februar 
Michael oplyste at der var styr på arrangementet ”Lær Islandsk. 
 

d. Vintertølt den lørdag 9. marts dommere? -  Jette 
Lars oplyste at han havde modtaget materialet fra stævneudvalget og at det er sendt 
til Sporti.dk. Alt skulle være på plads. 
Jette oplyste at hun skulle have møde med stævneudvalget torsdag næste i ugen 
efter. 
Det blev aftalt at Informationerne fremadrettet skal gå via Jette, så hun kan følge med 
i hvad der sker. Lars videresender mail fra stævneudvalg til Jette. 
Jette oplyste at hun ville arbejde på at udvide stævneudvalget til at omfatte flere faste 
personer.  
 

e. Kristi Himmelfartsstævne – Jette 
Jette oplyste at hun ville følge op på stævnet når hun havde haft møde med 
stævneudvalget. 
Lars oplyste at Faxi havde indbetalt 300 kr. til DI. Da det var et rangslistestævne. 
Jette mente at det ville være godt hvis vi i Faxi have en stævnemanual 
(Stævneudvalget havde noget som kunne bruges). Det blev aftalt at Jette til næste 
møde skulle komme med forslag til en Faxi stævnemanual. 
 

f. Faxi- WRL- stævne dato? – Hedeland? 
Det blev aftalt på at der skal skulle arbejdes på at det kunne blive den 24. til 26. maj. 



Michael skulle ringe til formanden for avlen og får svar om der skulle være kåring på 
Hedeland samme dato. Såfremt avlen skal bruge Hedeland skulle der så arbejdes på 
at det kunne blive den 31. maj til 2. juni. Dette skulle så koordineres med Sporten i 
DI. Buller skulle stå for det, samt for at skaffe dommere m.v. 
 

g. Juniorstævne den 27.-28. juli Buller 
Det blev aftalt at Bulller skulle få lave aftale med dommere til næste bestyrelsesmøde. 
 

h. Gædingakeppni med Natfari. 
Arrangementet blev drøftet og det blev besluttet at der ikke kunne træffes beslutning 
på det foreliggende. Det blev aftalt at Stine skal lave en oversigt over hvad det præcis 
indebærer til næste møde. Indtil da har Faxi ikke forpligtede sig til noget. 
 
 

5. Orientering/meddelelser fra hovedområdet avl. 
a. Klubmøde den 6. marts 

Emnet er aftalt til at være kåringen. Michael har lavet aftale med Jon. 
 
 

6. Orientering/meddelelser fra hovedområdet Økonomi 
a. Kassebeholdningsstatus pr. 16. januar 2013. 

Danske Bank:  86.612,09 kr. 
Kasserer kassen (kontant):       12,83 kr. 
I alt:  86.624,92 kr. 
 

b. Medlemsstatus 
Pr. 16. januar var der 204 medlemmer i Faxi (der havde betalt kontingent). 
Det blev aftalt at Lars ved måneds udgang kunne slette de medlemmer der endnu ikke 
havde betalt kontingent. 
 

c. Sponsorer 
De forskellige muligheder for at få sponsorer blev drøftet og det blev aftalt at: 

• Lars sender brev ud spillehaller vedr. tipsmidler. 
• Reklamer til hjemmesiden indtil videre ligger stille. 
• Der skal laves retningsliner i forretningsorden for: 

o Sponsorat til enkelt arrangementer 
o General sponsoratter 
o Priser for reklamer og sponsorater  

 
d. Uddannelse til ICETEST 

Det blev aftalt at Michael ville taler med Benthe Nordbjerg om kursus, da hun skulle 
vare expert på ICETEST 
 

 
7. hjemmesiden nyt look – Lars 

Lars forelagde nyt design. Det blev godkendt. 
 
8. opfølgning/drøftelse af: 

a. banen – træningsbane 
Brug af banen blev drøftet, og Buller stillede forslag om at lukke banen efter tøvejr for 
at beskytte banen. 
Det blev besluttet at: 
Baneudvalget styrer en eventuel lukning og åbning af banen. Det blev pointeret at der 
Skal fremgå af hjemmesiden når der bliver lukket. (eventuel med lås).  
Lukning af banen skal varsles på hjemmesiden med minimum 3 dage. Samt der skal 
sendes mail ud til alle via sporti.dk når det bliver gjort.  
Endvidere blev det aftalt at Vipperød rideklub skal informeres om at banen ikke må 
benyttes. Buller tager kontakt til Vipperød Rideklub. 
 
Derudover blev der drøftet hvilket prisniveau der skulle være for at leje banen. 
 



Det blev aftalt følgende: 
• Når en virksomhed hvor ejeren er medlem af Faxi bruger bane til kortere (på 

timebasis) kursus eller træning. Så skal virksomheden betale: 
o 25. kr. pr. Faxi-medlem 
o 50 kr. pr. ikke Faxi-medlem. 

 
• Når en virksomhed gælder også hvis andre klubber ønsker at låne banen) hvor 

ejeren er ikke er medlem af Faxi bruger bane til kortere (på timebasis) kursus 
eller træning. Så skal virksomheden betale: 

o 1.000. for at benytte banen pr. dag banen benyttes.  
 

• Buller har ansvaret for at meddele virksomheder der benytter banen og denne 
betalingsform. 

 
b. klubhuset 

NIL. 
 

c. Trommel 
Steen går i forhandling med Steen Kræmer om at købe tromlen på Hedeland til Faxi-
aben. Hvis Steen vurdere at den er pengene værd, så kan han købe den klubben. 

 
9. Eventuelt 

Det blev aftalt at: 
• Klubaftener skal have seneste tilmelding. Det blev besluttet at det skulle være dagen 

før. 
• Lars sørger for at der bliver lavet pladerne til Kæphesten fra Gaman til næste møde.  
• Der arbejdes på at lave en kursus med Thomas Larsen der er Landsholdsrytter på det 

norske landshold. Jette har opgaven og undersøger det nærmere sammen med Carina 
Hansen 

• Bestyrelsen ikke ville ligge mailadresse på foredragsholderen fra politiet på 
hjemmesende, men at den kunne fås ved henvendelse til webmaster. 
 

Endvidere blev der aftalt at der ved næste møde skal drøftes: 
• Buller ønsker at leje banen to dage i august til privat arrangement. Pris skal endelig 

fastsættes. 
• Arrangement på sporti.dk og hjemmesiden. Jette taler med Stævneudvalg. 
 

 
10. Fastlæggelse af næste møde 

Næste møde onsdag den 27. februar klokken 18.30 – 21.00. 


