Referat af bestyrelsesmøde afholdt
tirsdag den 19. februar 2013.

Mødet blev afholdt i mødelokalet i Vipperødhallen, Rensdyrvej 4, 4390 Vipperød.
Til stede:

Steen, Jette, Lisbeth, Michael, Henning, Stine, og Lars

Afbud:

Helle

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.
2. Orientering/meddelelser fra formanden
a. Referart fra dialogmøde de Sjællandske klubber imellem hos Randver.
Steen og Jette fortalte om deres deltagelse i mødet.
Formålet med mødet havde været at finde områder hvor de sjællandske klubber
kunne samarbejder. Steen og Jette oplyste, at Faxi ikke have meget ud af deltagelsen
i mødet. På mødet var der blevet fremlagt en løsning i stil med facebook hvor man
som bestyrelsesmedlemmer på Sjælland kunne skrive sammen i et lukket rum. Det
var ikke et system som Faxi ville bruge.
Derudover havde der på mødet været et ønske om at op prioritere juniorarbejdet.
Der var blevet talt meget om Hedeland. Specielt var der enighed om at Hedeland skal
bruges noget mere af alle klubber for at sikre Hedelands fremtid.
Problemerne i DI’s klubkomite var også blevet drøftet. Bestyrelsen i Faxi var enige
om, at hvis hensigten med at lave en samarbejde for de sjællandske klubber skulle
bruges som en løftestang for hvor man ville modarbejde DI, så vil Faxi ikke være en
del af det.
Afslutningsvis oplyste Steen, at der var indkaldt til klubmøde for de Sjællandske
klubber igen 16. marts 2013. Steen sender dagsorden rundt når han modtager den.
Derefter kan den øvrige bestyrelse kommentere på dagsordnen.
b.

Samarbejdet i bestyrelsen, herunder mødefrekvens.
Mødefrekvensen for bestyrelsesmøderne blev drøftet og det blev aftalt at det ikke
længeew er nødvendigt med månedlige møder. I stedet for skal bestyrelsen blive
bedre til at aftale flere ting direkte.

c.

Færdiggørelse af forretningsorden for bestyrelsen
• Retningslinjer for stævner, arrangementer, hjemmeside, sporti.dk og møder
m.v.
Det blev aftalt, at Buller og Jette laver forslag til retningslinjer for stævner hjælpere
m.v. og at Lars og Steen laver forslag til retningsliner for møder m.v.
Det blev besluttet, at alle kendte arrangementer i 2013 så hurtigt som muligt skal
oprettes på Sporti.dk. Jette tager kontakt til stævneudvalget for at få deres
arrangementer på og Lars lægger de øvrige på. Alle arrangementer forsøges lagt på
sporti.dk senest 15. marts 2013.
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3. Orientering/meddelelser fra hoveområdet Natur og information
a. Drøftelse af kommende aktiviteter:
b.

Faxi fællesridetur den 10. marts i Bidstrup Skovene, Hvalsø
Steen oplyste at man den efterfølgende uge skulle prøveride turen og at adresse på
mødested vil blive tilsendt webmaster, så den kan lægges på hjemmesiden

c.

Faxi fællesridetur den. 6. april på Hedeland.
Der planlægges på at gennemfører næsten samme tur som i 2012. Det blev drøftet, at
Thor havde et arrangement på Hedeland samme dato. Bestyrelsen var enig om at det
ikke var noget problem da Faxi ikke har mødested samme sted som Thor.

d.

Junior ridelejr Hedeland juli måned – Hjemmeside og Sporti.dk
Året junior ridelejr blev drøftet og det blev aftalt at oplysningerne om ridelejren skulle
fremgå af hjemmesiden, samt oprettes på sporti.dk. Det blev aftalt, at tilmelding først
skulle åbne den 1. maj klokken 20.00, samt at Lars skulle skriver ud til sidste års
deltager i juniorlejren og orientere om årets lejr.

e.

Kvadrille – veste Helle.
Steen har rykket Tenna for datoer for kvadrille. Han afventer fortsat svar fra Tenna.
Når Steen får dem så vil datoerne komme til at fremgå af hjemmesiden.
De forskellig forslag til veste blev drøftet og det blev aftalt at der skal ses prøver af to
af de foreslåede modeller. Stine aftale det praktiske med Helle, så bestyrelsen kan se
dem ved næste møde.

f.

Klubaften 2. april – Klubhuset/banen
Det blev aftalt at årets første klubaften på Faxi-banen skulle fejres på sammen måde
som i 2012. Medlemmerne indbydes med heste så banen kan tages i brug og der skal
bydes på grillpølser, brød øl og vand.
Emnet for aftenen er endnu ikke fastlagt. Det blev aftalt at Lars skal undersøger om
Healty horse kan komme og fortælle om Aqua-træning.

g.

Juniorkvadrille 2. april.
Det blev gjort opmærksom på, at der forud for klubaftenen den 2. april også er
juniorkvadrille først klokken 17.00.

4. Orientering/meddelelser fra hovedområdet sport.
a. Drøftelse af kommende aktiviteter:
b.

Stævnetræning 2. den 20. februar. – Buller
Buller oplyste, at der var 21 tilmeldte og at træningen gennemføres ud fra samme
principper som stævnetræning 1.
Buller havde en oplevelse af at alle havde haft et godt udbytte af stævnetræning 1.

c.

Stævnetræning 3. og 4. –Buller
Buller oplyste at emnerne for stævnetræning 3 og 4 vil være 4.- og 5.-gangs
klasserne.
Der undervises i 3. gang i ridehuset på Tuse Næs onsdag den 20. marts klokken 18.30
– 21.00 og 4. gang undervises der på Faxi banen i Vipperød onsdag den 17. april. De
to sidste træninger lægges på hjemmesiden og oprettes på sporti.dk

d.

Vintertølt den 9. marts – Jette
Jette oplyste, at hun har holdt møde med stævneudvalget.
Stævneudvalget havde lavet huskelister på opgavefordelingen ved stævner.
Listerne blev drøftet og der var enighed om, at det mere var hjælpeopgaver der var
beskrevet og at det var nogle gode redskaber.
Jette forslog, at der bliver arbejdet på at udvide stævneudvalget med flere personer
gerne 7 – 8 eller flere medlemmer, så det ikke kun hænger på Tenna og Kirsten.
Det blev aftalt, at Jette snakkede med Kirsten og Tenna og det og at Lars lægger det
på hjemmesiden at vi ønsker flere hjælpere til støtte om vores stævneudvalg.
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e.

Kristi Himmelfartsstævne – Jette
Udsat da ikke Jette ikke havde nået at vende mødet med Stævneudvalget.
Der er udarbejdet liste over stævnet.

f.

Træningsstævne 10. april – Stine og Buller
Det blev aftalt, at Stine står for papirarbejde og lavet et oplæg til hjemmesiden og til
Sporti.dk. Lars ligger det på hjemmesiden og på Sporti.dk. Det blev aftalt, at Buller
skal skaffe 2 dommere til stævnet.

g.

Juniorstævne den 27.-28. juli – Buller
Det blev aftalt, at Buller har opgaven med at få planlagt stævnet herunder skaffe
dommere og hjælpere. Buller fremsender oplæg til Lars så det kan lægges på
hjemmesiden og på Sporti.dk.

h.

Kvalifikationsstævne Gædingerkepni 10. – 12. maj – Stine og Helle.
Stine orienterede omkring Gædingerkepni.
Det er aftalt med Di at der holdes kursus i Gædingerkepni således:
den 21. marts (teori del) og den 24. marts (praktik del).
Begge dele afholdes i Nordsjælland – Sted vil tilgå.
Faxi har i forbindelse med kursus kun forpligtede sig til at stille med 1 til 2 hjælpere til
praktiske opgaver.
I forhold til kvalifikation til DM i Gædingerkepni der afholdes den 10. til 12. maj på
Katulabo i Nordsjælland oplyste Stine, at Faxi kun skal stille med de hjælpere der kan
findes og at Natfari har ansvaret for hele økonomidelen.
Medlemmer af Faxi får 10 dages tidligere tilmeldingsmulighed.
Måden hvorpå Faxi var blevet involveret i arrangementerne og hele processen blev
drøftet og der var enighed i bestyrelsen om, at det er beklageligt, at stævnet ikke
ligger på Hedeland. Derudover blev det aftalt, at beslutninger om Faxi’s deltagelse i
sådanne arrangementer altid skal aftales i bestyrelsen.

5. Orientering/meddelelser fra hovedområdet avl.
a. Klubmøde den 6. marts. – Michael og Stine.
Michael orienterede om, at han havde aftalt med Jon Mar Gudmundsen, at han skal
orienter om kåring. Det blev endvidere aftalt, at der også på samme klubaften skal
orienteres omkring Dyrskue – Lars har opgaver med at orienter om dyrskue.
b.

Opfølgning på ICETEST-uddannelse – Michael.
Michael undersøger og vender tilbage med svar.

6. Orientering/meddelelser fra hovedområdet Økonomi
a. Kassebeholdningsstatus
Indestående i Danske Bank: 119.408,16
I kasserer kassen:
12,83
I alt:
119.420,99
b.

Medlemsstatus
Der er d.d. 238 medlemmer i alderen fra 0 – 73 år. hvilket er 34 flere end ved sidste
møde.
Fordelingen er 61 mænd og 177 kvinder. Der er 45 Junior/ungryttere

c.

Sponsorer
Intet nyt.

7. Eventuelt
Adgangen til Sporti.dk. Specielt medlemslisten blev drøftet og det blev aftalt, at der ville
blive uddelt papirudgave ved næste møde.
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Buller oplyste, at han havde haft henvendelser vedrørende tur til Sverige den 7. april til
den Svenske Islandshestedag.
Det blev aftalt, at Buller arrangere en tur i stil med den der var i 2012. Buller finder ud af
pris m.v. og sender oplysninger til Lars så det kan blive lagt på hjemmesiden og på
sporti.dk
Lars oplyste, at der nu var blevet lavet messingskilte til Gaman kæphesten, så nu kan de
der mangler at få deres navn på kæphesten komme på. Det blev aftalt at Steen søger for
at de bliver sømmet på kæphesten.
Lars oplyste at han havde fået en henvendelse fra Henrik Sieben. Henrik Sieben mangler
en der vil afholde Hingsteshow på Hedeland i stil med det Henrik de foregående år har
afholdt.
Det blev aftalt at Faxi gerne vil stå for arrangementet, og hvis Faxi skal stå for det, da at
det skal placeres enten den 14. eller 16. maj.
Lars undersøger med Henrik Sieben om det er i orden at Faxi står for arrangementet og
melder tilbage. Det blev aftalt, at hvis Faxi skal stå for arrangementet, så skal Stine være
ansvarlig for det.
Julerideturen blev kort vendt endnu engang og det blev besluttet at årets (2013)
juleridetur skal afholdes efter sammen koncept som den aflyste tur i 2012 var planlagt
efter.

8. Fastlæggelse af næste møde.
Forslag om at næste møde bliver afholdt tirsdag den 16. april 2013 klokken 18.30 i
mødelokalet i Vipperød Hallen Rensdyrvej 4, 4390 Vipperød

Referent
Lars Hansen
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