
Referat fra bestyrelsesmøde i Faxi-Klubben, tirsdag den 2. april 2014 
 
Til stede: Steen, Michael, Susan, Stine, Mogens og Lisbeth 
 
Pkt 1 Referatet fra sidste møde blev godkendt.  
 
Pkt 2 Facebook: Der skal kun de informationer på klubbens facebook side som også 

kommer på klubbens hjemmeside. Facebook skal ikke bruges som diskussions-forum. 
 
Pkt 3 Klubaftener mv. 

03.05.14 Fællesridetur Ulkerup skov, vi mødes ved Barkladen. 
 
Kvadrilleveste: Stine kommer med skab til klubhuset hvor veste kan opbevares i. 
Susan nummererer vestene og laver hæfte, så man kan notere hvem der har lånt hvilke 
veste. Vestene er færdigbroderet. Stine rykker stadig Heri for de store størrelser. 
 
Kvadrilledatoer: Datoer er lagt på hjemmesiden.. 
 
Junior ridelejr: Tilmelding er lagt på Sporti og åbnede for Faxi medlemmer den 
4.4.14 

 
Pkt 4 Gæddinga – træningsstævner -klubmesterskab 

Gæddinga: Stine laver hjælpelister og inviterer hjælpere til møde den 24.04.14, så de 
er forberedte til selve dagen. 
1. træningsstævne: Det er fyldt op – der er oprettet venteliste, kontakt Birte. 
2. træningsstævne: Er lagt på Sporti, og der er booket dommere 
3. træningsstævne: Er lagt på Sporti, og der er booket dommere 
Klubmesterskab 21.06.14: Er lagt på Sporti og der er fundet dommere 
Stævne på Hedeland (efter ridelejr): Stine kan IKKE skaffe dommere til dette stævne 
og derfor aflyses dette stævne hermed. Det samme er gældende for oldsagsstævnet, 
det aflyses dog pga. der ikke var nogen der ville påtage sig opgaven til at arrangere 
dette stævne. 
Dem der står for et arrangement skal også sørge for at info kommer på hjemmesiden. 

 
Pkt 5 Medlemsstatus: Der er 233 medlemmer i Faxi 
 Økonomi: Der er ca. 136.637 i banken og 3.214 kr. i kassen 
 
Pkt 6 Højttaleranlæg: Nu virker det!!!! 
 Det er med trådløs mikrofon og der er opsat antenner på terrassen. Det kan række 250  
 meter (er testet). Det kræver der ALTID er 1,5V batterier til rådighed. 
 Mikrofonen med ledning kan bruges samtidig. 
 
Pkt 7 Diverse:  Der er fra klubmedlemmer ytret ønske om at der i stævneprogrammerne 

kommer hestens ID-nr. så man kan følge lidt med i om det er en gammel elle ny og 
ung hest der er på banen. 

 Mht. Rasmus Møller kurset, er der blevet spurgt ind til hvorfor det blev flyttet og dette 
ikke blev meldt ud? Der er klubmedlemmer der gerne ville have været tilskuere til 
dette kursus. Og hvorfor blev det så ikke flyttet til Faxi-banen. 

 Næste møde er tirsdag den 27.05 2014 kl. 18:30 i Klubhuset. 
  
 
 

 
 
 


