Referat fra Faxi klubbens bestyrelsesmøde onsdag d. 17 september 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.
Referater er godkendt.

2. Orientering/meddelser fra formanden.
a. DI´s klubmøde 25 oktober
Vi håber på at Stine W. og Helle M. kan deltage i dette møde.
b. Kursus: Førstehjælp for hest og rytter
Vi synes det bliver for dyrt, - og der er kun mulighed for at 16 personer kan deltage.
Vi melder derfor fra til Falck. Vi vil forsøge at arrangere et kursus om førstehjælp til
heste, med en dyrlæge.
c. Referat fra møde vedr. Hedeland d. 16/9-14
Kickstart af Hedeland. 5 klubber var representeret = ca. 15 personer. Det blev
forslået at 3 – 5 personer skal styre Hedeland. Der vil blive 1 årligt møde for alle
klubber. Vi skal til vores generalforsamling i Faxi klubben finde 1 – 2 personer, der
kunne tænke sig at være i forretningsudvalget (dette skal ikke være et medlem fra
bestyrelsen).
d. DI´s generalforsamling d. 22 november 2014 i Korsør
Vi deltager fra bestyrelsen til generalforsamlingen.

3. Orientering/meddelelse fra hovedområdet Natur/information.
a. Knæk Cancer Ridt d. 20 september v. Kirsten Roldhave
Der er styr på dette arrangement (og sidenhen afviklet med stor succes).
b. Kvadrillearrangement Islandshestens dag d. 28 september v. Kirsten og Tenna

Vil prøve at lave en Mega kvadrille, alle er velkomne også ekvipager der ikke er
medlem af Faxi klubben.
Kirsten og Tenna ønsker en medlems liste med email adresser og telefon numre, så
de kan kontakte Kvadrille ryttere mht. ændringer eller aflysninger. Dette bevilliges
og Mogens vil sørge for dette.
c. Fællesridetur lørdag d. 8 november
Sted bliver annonceret på hjemmesiden.
d. Kvadrilleopvisning i Vipperød Ridecenter d. 14 november
Oplysning senere.
4. Orientering/meddelelser fra Sport og Avl.
a. Gaman d. 11 – 12 oktober
Der er 90 deltagere. Vi har fået mange sponsor gaver, hvilket er dejligt.
Asgeir kommer som dommer supervisor.
Til spisning om aftenen er der indtil nu 50 personer tilmeldte. Det er stadig muligt at
melde sig til, også selvom man ikke rider Gaman om dagen.
b. Kursus d. 9 – 10 januar m. Eyjólfur Ísólfsson – status?
Vi mangler stadig at finde et egnet sted at afholde kurset. (er sidenhen løst)

5. Faxi- banen. Vand – græsslåning – klubhus m.v.
Der er lagt vand ned til opvarmnings banen. Lukkes om vinteren, da ledningen ikke
ligger frostfrit. Der er sat måler på til afregning med udlejer.
Vi har fået et par tilbud på fast græsslåning af hele vores område. Vi arbejdere
videre på dette.
Der bliver nød til at gøres noget ved banen, vi finder ud af hvad. I første omgang
bliver græskanterne der vokser ind på banen skrabet af. Banen rives og tromles.
Steen og Knud vil i dec.– jan. få lagt 1 – 2 vognlæs slotsgrus på kvadrille banen.
Da Steen og Knud stopper som bane passere, skal vi finde ud af hvordan og hvem
der fremover vedligeholder denne, evt. gøres dette på fælles klubaftener.

6. Økonomi – medlemsstatus v. Mogens Buskbjerg.
Vi har 258 medlemmer.

7. Eventuelt.
Næste bestyrelsesmøde bliver d. 12 november kl. 18.30

