Referat fra Faxi klubbens betyrelsesmøde onsdag d. 28. maj 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.
Birte Stilou er trådt ud af bestyrelsen og Lisbeth Wacker-Larsen er
trådt ind.
Der er kommet en henvendelse fra et klubmedlem om de måtte bruge
Faxi banen til undervisning. Det er tilladt at bruge Faxi banen til
undervisning, forudsat at rytteren er medlem af Faxi klubben. Det kan
dog være en god ide at lægge ud på klubbens facebook profil at banen
bruges den pågældende dato og tidspunkt.
a. DI- Førstehjælpskursus.
DI’s uddannelses udvalg vil vha. Falck afholde kurser i Førstehjælp til
hest og rytter i lokal klubberne. Vi har sagt ja tak til sådant et kursus til
efteråret. Mogens Buskbjerg vil være tovholder.
3. Orientering/meddelelser fra hovedområdet Natur/Information.
a. Kvadrille.
Det kører bare.
b. Kvadrilleveste - status.
Der er indkøbt 20 nye kvadrilleveste i store størrelser, så vi har nu 40
veste i alt. De er alle broderet med vores logo på ryggen.

Vi har (af Stine, Tak) fået 3 klædeskabe til klubhuset, hvor disse veste
vil hænge til dagligt. Når man låner en vest skal man skrive det i den A4
mappe der ligger i skabet. Efter brug skal vestene afleveres i skabet.
Vestene må ikke vaskes !!! – det sørger Bestyrelsen for.
c. Fællesridetur søndag d. 15 juni.
Bliver i Kongsøreskoven.
d. Junior ridelejr juli.
Er aflyst pga. for få tilmeldinger.
e. Islandshestens dag 27 – 28 september.
Dagen bliver anderledes i år. Kirsten Roldhave har arrangeret et Knæk
Cancer Ridt i Torbenfeldt Skovene. Det bliver d. 20 september, koster
250,- kr/pers., som går ubeskåret til Knæk Cancer. Der vil blive serveret
mad og kaffe. Der kan være op til 100 ryttere og der rides i hold.
Tusind tak til Kirsten for et godt initiativ.
4. Orientering/meddelser fra hovedområdet sport og avl.
a. Klubmesterskab lørdag d. 21 juni.
Der bliver 55 startende ryttere. Arrangementet er på plads og rigtig
mange har tilbudt sig som hjælpere, SKØNT !!!
Buller kommer desværre ikke, så der kan ikke købes det store udvalg af
mad i løbet af dagen. Bestyrelsen vil dog sørge for at der kan grilles
pølser og købes drikkevarer og kaffe/te.
Vi har lidt problemer med computerne og div. programmer, icetest og
fipo timer. Michael Boberg har tilbudt at rense computerne og
geninstallere programmerne.
b. Træningsstævne onsdag d. 3 september.
Er ved at blive arrangeret og dommerne er næsten på plads. Tovholder
er Stine Weinreich.

c. Gaman lørdag/søndag d. 11 – 12 oktober.
Helle Martensen og Stine Weinreich står for dette. OBS! vi efterlyser
sponsor gaver! Bliver taget op på næste bestyrelses møde.
d. Føltur onsdag d.13 august.
Helle Martensen laver et oplæg til denne tur. Man tilmelder sig på
Sporti. Vi vil kunne besøge ca. 5 steder.
5. Orientering fra hovedområdet økonomi.
a. Vi har nu 242 medlemmer (der spænder fra 1 år – 74 år)
b. Indestående i banken er 136.000,- kr.
Kassebeholdningen er på 2446,- kr.
Indtil videre har vi haft lidt overskud på vores arrangementer.
6. Eventuelt.
Stine Weinreich har været på Eyjolofur Isolfsson (EI) kursus og har her
kunne købe nogle DVD til halv pris, lavet af EI. om bla. horsemannship
til lslandshesten. Disse købes af klubben.
Vi arbejder på at klubben holder 2 dages kurser i januar og april 2015
med Eyjolofur Isolfsson. Der vil kunne være 12 ryttere med.
Udover det vi i Bestyrelsen planlægger af arrangementer er ALLE
yderst velkomne til selv/eller flere at afholde et stævne eller andet! ☺
Lisbeth Wacker-Larsen forslår nogle ændringer inde i Sekretariatet, da
dette ikke fungerer optimalt.
a. Man kan ikke høre speakeren: vi har 4 højtalere, og de skal bruge.
Der bør stå en højtaler v. sekretariatet og de 3 andre fordeles så alle
kan høre.
b. Der bliver meget varmt inde i Sekretariatet: vi får lavet 1–2
udluftninger på siderne af huset m. ventilator.

c. Solen skinner gennem døråbningen og generer, så man ikke kan se
computerne: løses evt. v. en parasol udenfor eller en markise. Vi
undersøger dette. Har nogen en aflagt, men brugbar markise ???
d. Der skal laves plads til Speakeren inde i Sekretariatet: bla. vha. en
lang fast bordplade på tværs af rummet.
e. Vi savner at overbringe de velfortjente rosetter på en ærefuld måde,
og ikke på låget af en frysetaske: vi forsøge at få lavet en smuk plade til
præmieoverrækkelse.
f. Nethe og Emilie Jørgensen har lavet 6 stk. farvede bånd i hver farve
til ridehjelmene til stævner. Tusind tak, de er så fine.
7. Fastlæggelse af nyt møde.
Næste bestyrelses møde bliver til august.
Planlægningsmøde for 2015 bliver d. 17 september kl. 17.00

Tak for et godt konstruktivt møde og god stemning.

