
Referat fra Faxi klubbens bestyrelses møde onsdag d. 12 November 2014 

Mødet afholdtes i mødelokalet i Vipperødhallen  

Tilstede: Steen Hansen, Michael Boberg, Mogens Buskbjerg, Lisbeth Wacker-Larsen, 

Susan Holten-Andersen. Afbud fra Stine Weinreich. 

Referent: Susan 

Dagsorden: 

1. Godkendelses af referat fra sidste møde. 

Referatet er godkendt 

2. Orientering/Meddelelse fra formanden. 

a. Hedeland.  

Steen og Mogens deltog i møde. Leif Andersen vil gerne være vores repræsentant i 

Hedeland projektet.  

b. DI`s generalforsamling 22.11.14. 

Steen og Mogens tager med til generalforsamlingen, der afholdes på Comwell i 

Korsør. Stemmesedler er bestilt.  

c. DI´s klubmøde 25.10.14. 

Stine W. og Helle M. deltog : 

Godt klubmøde i ro og orden, rigtig konstruktiv stemning.  
 
Omkring klubmødet blev der diskuteret følgende:  
 
Rytterlicens hvordan skal det fungere fremover, intet besluttet.  
 
Oplæg omkring WM 2015 i Herning, der mangler stadig godt 100 hjælpere, så har man tid og lyst 
til at hive en uge ud som hjælper er man meget velkommen. Der gives gratis indgang, mad, tøj og 
teltplads. Men skal påregne at arbejde ca. 6 timer pr. dag. Kontakt WM gruppen hvis man er intr. i 
dette, mere info på www.islandshest.dk 
Der blev endvidere vist WM video som også er at finde på WM hjemmesiden.  
Der blev om at man pt. arbejder på at lave ride ruter til WM, således at man i fællesskab kan ride til 
WM fra alle steder i landet.  
 
Oplæg om Trek, vi vil hører mere omkring dette senere.  
 
Der mangler pt. 2 kandidater til klubkomiteen, idet to træder ud ved generalforsamlingen. Ingen 
meldte sig på mødet.  



 
Junior arbejdet i DI blev også fremlagt, i form at det hold juniorer DI havde på Island i sommer.  
 
Fælles aktivitetskalender blev drøftet, det blev besluttet at DI-kalender og sporti er gode nok 
redskaber til dette formål.  
 
Vh. Stine  
 

d. Folkeoplysningsudvalget i Holbæk.  

Har til formål at støtte klubber i Holbæk kommune i deres arbejde omkring 

oplysning til kommunens borgere. Midlerne er 1 % af kultur bugettet (ca. 130.000,- 

kr.) De afholder mange kurser der er gratis, hvis man er medlem af en klub i 

kommunen.  

Helle Martensen er valgt ind. 

3. Orientering/meddelelse fra hovedområdet Natur/Information. 

a. Kvadrilleopvisning d. 14 november kl. 20.  

Vipperød Ridecenters nye hal skal indvies.  

b. Juleridetur søndag d. 7 december. 

Bliver i Kårup Skov. Vi mødes ved parkerings pladsen, der vil være gløgg og 

æbleskiver bagefter. Mogens og Steen står for dette. 

4. Orientering/Meddelelser fra Sport/Avl. 

a. Eyjòlfur Isólfsson kursus 9 – 10 jan.  

Dette blev hurtigt udsolgt. Bliver afholdt i ridehus på Øvejen v. Hagested nord for 

Holbæk. 

b. Vinter tølt søndag d. 8 marts. 

Vi har fået lov til at låne Vipperød Ridecenters ridehus ved siden af Faxi banen. Så vi 

kan bruge vore egne folde. 

c. Oldsagsstævne. 

Dejligt initiativ af Vibeke Monberg at ville arrangere dette stævne.  

d. Aktivitetskalender opjusteres i januar. 



Der er ikke arrangeret nogle klubaftener og vi lægger dette ud til medlemmerne. 

Alle er velkomne til at byde ind på at arrangere sådan en aften. 

5. Faxi banen. 

a. Græsslåning. 

Vi tager imod et tilbud fra Plæneservice Gl. Skovvej på 12750,-kr for slåning af græs 

og kanter x 6 årligt. Michael Boberg bliver tovholder på dette. 

Søren og Mette Fabricius (ejer Vipperød Ridecenter) vil fremover være ansvarlig for 

at lukke for vandet for vinteren. Det kostede 10.000 kr. at få lagt vand ned til 

opvarmnings banen.   

Toiletterne bliver snart tømt og låst af for vinteren. Højtalerstanderne og ledninger 

lagt i vinterhi. 

b. Nyt grus. 

Bliver kørt på Kvadrille banen til januar, når jorden er mere hård.  

6. Generalforsamling 17 januar 2015. 

a. Afholdes igen i Tuse forsamlingshus. Spisning koster 80,- kr. for medlemmer/ 

160,- kr. for ikke medlemmer. 

Hvem gør hvad: Orientering v. formanden  

                             Sport v. Stine W.   

                             Avl v. Michael B. og Helle M. 

                             Regnskab v. Mogens B. 

b. Vedtægtsændringer vedr. hjemsted og §12 opløsning af foreningen. 

Kultur og Fritidssekretariat v. Gitte Dolmer har bedt os rette vores vedtægter, så det  

fremgår at Faxi klubben har hjemsted i Holbæk kommune. Desuden ved evt. 

opløsning af foreningen, skal det fremgå at vores aktiver skal overgå til et almen- 

nyttigt formål.  

7. Økonomi 

a. Kontingent.  

Omkring 1 december sendes opkrævning af kontingent for 2015 til betaling 1/1-15. 



Vi har 259 medlemmer, hvoraf ca. 50 er <20 år. 

b. Årsafslutning. 

 Mogens B. klarer dette. 

8. Evt. 

 

 

 

  

   

 

  

    

 

 

 


