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Referart af bestyrelsesmøde 
Afholdt tirsdag den 16. april 2013. 

 

 
 

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

Dagsorden 

1.  Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 Referat fra sidste møde blev godkendt. 
 

2.  Orientering/meddelelser fra formanden 

a. Referat fra regionalt klubmøde på Sjælland 
Lars og Steen var til klubmøde den 17. marts 2013-04-13 
Det var næsten en gentagelse af sidste møde Randver inviterede til. Vores 
forventninger til mødet blev ikke indfriet, da vi troede det handlede om 
opdelingen i sjællandsk og jysk del. 
De fandt dog ud af at vi i Faxi er ret godt organiserede og vores planlægning 
er i top. Der var ikke andre klubber der kunne fremvise en aktivitetskalender 
for 2013 
 
I DI´s sidste referat var der et punkt der omhandlede afvikling/udvikling af 
Hedeland. 
Vi blev enige om at Faxi gerne vil deltage i udviklingen af Hedeland, og så 
snart der kommer en udmelding fra DI om hvad der skal ske, skal Faxi være 
fremme i skoene. 
Vi skal inden da tage kontakt til Thor og Hedelandsudvalget, samt melde ud 
at vi gerne vil være en del af dette projekt. 
 

b. Færdiggørelse af forretningsorden for bestyrelsen 
Retningslinjer for stævner, arrangementer, hjemmeside, Sporti.dk og møder 
m.v. 
Færdiggørelsen af retningslinjer for stævner mv. halter lidt. Lars og Steen 
arbejder på det. 
 
 

3. Orientering/meddelelser fra hovedområdet Natur og information 

a. Drøftelse af kommende aktiviteter: 
 

b. Faxi fællesridetur den 12. maj i Annebjerg/Ulkerup skov. 
Faxi fællesridetur den 12. maj – alt er på plads. 
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c. Junior ridelejr Hedeland i juli måned - status. 
Junior Ridelejr, rammerne er på plads og der er d. d tilmeldt 7 stk. – 
punktet tages op igen til næste møde. 
 

d. Kvadrille veste – Helle 
Veste til Kvadrille – der er en prøve på vej fra Heri. 
 

e. Klubaften 1. maj – juniorkvadrille – spring – Aqua-træning – grillpølser. 
Klubaften 1. maj – Vi blev enige om køre igennem som planlagt, dog bliver 
springundervisningen rykket til senere dato. Det er som altid tilladt at tage 
hest med den aften og ride på banen. 
 

 
4. Orientering/meddelelser fra hovedområdet sport 

a. Drøftelse af kommende aktiviteter: 
 

b. Stævnetræning 4 – Buller 
Stævnetræning den 17. april 2013 – der er 19 tilmeldte og de sidste 
træningsstævner har været en succes. 
 

c. Kristi Himmelfartsstævne – Jette 
Kr. Himmelfartsstævne – Jette sender mail til Tenna og Kirsten og spørger 
hvad de har brug for af hjælp. Stævnet og ventelisten er fyldt op. 
Der blev drøftet om det var en ide at flytte stævnet til Hedeland til næste år. 
Dette tages op på næste møde. 
 

d. Kvalifikationsstævne Gædingerkepni 10. – 12. maj Stine – Helle 
Der er ikke kommet nogen tilbagemelding fra Bo Hansen om behov for 
hjælp, så vi møder op og deltager på lige fod med alle andre, indtil videre. 
 

e. Oldsagsstævne – Jette 
Oldsagsstævnet – der er intet nyt her 
 

f. Juniorstævne 27. – 28. juli – Buller 
Juniorstævne til juli – Buller arbejder på at få dommergruppen på plads, der 
er booket 2 dommere indtil videre, Buller ringer og rykker de andre. 

 
g. Stævnemanual – Jette 

Stævnemanual – dette er en opgave som det nye stævneudvalg skal tage 
sig af. Jette sender invitation ud til møde i stævneudvalget. 

 
 

5.  Orientering/meddelelser fra hovedområdet avl. 

a. Opfølgning på ICETEST – Michael (Bente Nordbjerg) 
Opfølgning på Icetest – Nanna Nordbjerg har tilbudt at introducere en 
gruppe Faxi folk til dette program. Dette tilbud tages med til 
stævneudvalget, der arbejder videre på dette. 

 
b. Hingsteshowet 14. maj 2013  

Det er blevet annonceret flere steder, ikke så mange tilmeldte endnu, men 
Stine er rolig. Der blev drøftet om der også skulle være salgsshow. Bo 
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Hansen og Jette Gram har fået tilbudt at komme og sælge rideudstyr denne 
aften. Michael og Stine rykker hingsteejere. 
 
 

6. Orientering fra hovedområdet Økonomi 

a. Kassebeholdningsstatus 
Udsat da Lars ikke var til mødet. 
 

b. Medlemsstatus 
Udsat da Lars ikke var til mødet. 
 

c. Sponsorer 
Udsat da Lars ikke var til mødet. 
 
 

7. Faxi-banen 

a. Banen 
Banen – Buller tager kontakt til Jon og Peder og finder en løsning på at få 
kanterne jævnet og banen god. 
 

b. Klubhus – toiletter m.m. 
Toiletterne bliver vendt så døren ikke vender ud mod banen. Der bliver lavet 
halvtag til traktor. 
 

c. General drøftelse af brugen af banen. 
Vi blev enige om at, hvis man ikke er medlem af Faxi og evt. får 
undervisning på den, skal men betale 50.- til klubben for brug af banen. 
 
 

8. Eventuelt 

Der blev talt om at lave et træningsstævne mere, men vi blev enige om at det 
ikke skal ligge sidst på året, men derimod først på året. Så det bliver først i 
2014 det bliver aktuelt med et træningsstævne mere. 
 
Der blev drøftet om Faxi skal til at afholde et Klubmesterskab, da dette er et 
ønske fra flere ryttere. Dette klubmesterskab skal så ligge i efteråret. Dette 
forslag videregives hermed til stævneudvalget, der skal arbejde videre på 
denne ide. Stine vi gerne lave et oplæg til et pointsystem til denne stævneform 
og samtidig finde ud af noget med en klubpokal. 
 
Æresmedlemmer – Er det noget vi skal have i Faxi? 
 
Der er en kasse med gamle foto o. lign. i klubhuset. Steen vil tage fat i Hanne 
og høre om det kunne være interessant for hende at se det igennem og evt. 
finde ud af hvad der skal gemmes som minder. 
 
Kvadrillen – Det er jo en kendt sag at Faxi har en god og stærk kvadrille. 



 

4 

Der kom forslag op om at vi skulle prøve at markedsføre kvadrille på en lidt 
anden måde, så vi kunne få fat i nye ryttere, der måske ikke har prøvet det før, 
men heller ikke lige vil møde op sammen med de gamle erfarne ryttere. 
Der er planlagt kvadrilletræning til 2.5.13 – 15.5.13 – 30.05.13 – 13.06.13 – 
26.6.13 
Lisbeth laver et oplæg, der evt. kan fange nye interesserede kvadrille ryttere. 
Det blev foreslået at træningen den 30.05.13 blev rykket til den 3.6.13 samme 
aften som der er klubaften. 
 

9. Fastlæggelse af næste møde 

Næste møde blev aftalt til onsdag 12. juni klokken 18.00 i mødelokalet i 
Vipperød Hallen Rensdyrvej 4, 4390 Vipperød 
 
 
 
Referent 
Lisbeth Wacker-Larsen                                            

 


