
Referat fra Faxi klubbens bestyrelsesmøde onsdag d. 20 august 2014 

Afholdt i Faxi klubbens klubhus. 

Tilstede: Steen Hansen, Michael Boberg, Mogens Buskbjerg, Stine 

Weinreich, Lisbeth Wacker-Larsen, Susan Holten-Andersen. 

Referent: Susan Holten-Andersen 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet er godkendt. 

2. Orientering/meddelelser fra formanden. 

Vi har hørt fra Falck vedr. førstehjælps kurser til hest og rytter, de   

forventer at være klar med kurserne senere på efteråret. 

DI afholder d. 16/9 et ”kick-off” møde om fremtidsmulighederne for en 

udvikling af hele DI´s område i Hedeland. Steen og Mogens tager med.  

3. Orientering/meddelelser fra hovedområdet Natur/information. 

a. Kvadrille. 

Fastlagte datoer for kvadrilletræning ses på hjemmesiden for efteråret. 

Opvisningen på Bregentved gik rigtig godt. 

Næste rent Faxi arrangement er på Nyvang d. 7 september. 

Store Heste dag d. 6 september deltager der også andre ryttere i 

Kvadrillen. 

b. Fællesridetur søndag d. 14 september. 

Bliver i Sonnerup skov i det Nordlige Odsherred. 

c. Knæk Cancer ridtet d. 20 september. 



Indtil nu har 37 Faxi ryttere tilmeldt sig + ca. 23 andre ryttere, så vi bliver 

omk. 60. 

 OBS, OBS! vi kan være op til 100 ekvipager. Tilmeldings fristen er 

forlænget en uge mere til d. 4/9. 

Det vil være dejligt, hvis flere melder sig til og støtter denne gode sag.       

4. Orientering/meddelelser fra hovedområdet sport og avl. 

a. Træningsstævne 3, onsdag d. 3 september. 

Der er igen mange, der er meldt til og har meldt sig som hjælpere. Det er 

dejligt med god back-up til arrangementerne.  

Buller kommer med madvognen. 

b. Gaman d. 11 – 12 oktober. 

Er nu lagt på Sporti og tilmeldingen er fra 1 september. 

Vi mangler stadig sponsorer!  

Alle bedes hjælpe til. 

Der vil lørdag aften være fest i Tuse forsamlingshus til 160 kr,- for en 3 

retters menu. Drikkevarer købes der, må ikke medbringes.      

c. Føl tur d. 13 august. 

Da der var 6 – 7 personer der havde tilmeldt sig og ingen føl, blev 

arrangementet lavet om til en gennemgang af Islands hestens bygning i 

forhold til avl og sport. Der blev talt om avls linjer og hingste.  

5. Faxi banen. 

Steen og Knud har ryddet op og slået græs. Måske skal græsset slås en 

gang mere denne sæson.  

Traktoren driller, vil ikke starte. Der bliver brugt meget frivillig tid på bare 

at få traktoren i gang ud over de 2 timer, det tager at slå græsset. Græsset 



bliver slået ca. 5 gange årligt. Kanterne til nabo markerne er høje med 

ukrudt og bør også slås oftere.  

Vi prøver at indhente et tilbud på at få græsset slået fast. 

Vi overvejer traktorens fremtid. 

Vandvognen fungerer fint og er god til at vande banen. Kunne dog godt 

gøres oftere for at mindske støvet og pleje græsset i midten af banen, 

som bruge meget til kvadrille.  

Vi overvejer at parkere vandvognen ved klubhuset og opsamle 

regnvandet fra taget direkte ned i vognen. Mogens Buskbjerg vil se på 

dette. 

Græskanten på banen vokser længere og længere ind på ride sporet. 

Hvordan holder vi den? Det skal ordnes til foråret. 

a. Vandledningen til klubhuset. Hvem gør hvad? 

Der bliver lagt vand helt ned til klubhuset (altså udenfor). Steen låner en 

mini graver og får fat i VVS til tilslutning.   

6. Orientering fra hovedområdet økonomi. 

a. Medlemsstatus. 

248 medlemmer, heraf 56 mænd. 

7. Eventuelt. 

Der bliver 2 kurser med Eyjolfur Isolfsson i foråret. Det første bliver d. 9 - 

10 januar 2015. Pris omkring 1400,- kr.  Der vil kunne være 12 ryttere 

med. Bliver lagt på Sporti. Stine arbejder på at finde et egnet sted. 

Planlægnings møde for 2015 bliver d. 17 september kl 17 + næste 

bestyrelses møde. 

Generalforsamling bliver lørdag d. 17 januar kl. 15  

På valg er:  



Steen Hansen, genopstiller ikke. 

Lisbeth Wacker-Larsen, genopstiller ikke. 

Stine Weinreich, genopstiller, men på nedsat blus pga. forestående 

familie forøgelse. 

Susan Holten-Andersen, genopstiller som suppleant. 

SÅ KÆRE MEDLEMMER, I har god tid til at overveje at give et nap med, 

så vores klub kan fortsætte!  

På generalforsamlingen skal vælges: 

Ny formand 

Et bestyrelsesmedlem 

To suppleanter 

 

 

 


