
Referat fra bestyrelsesmøde i Faxi-Klubben, tirsdag den 25. februar 2014 
 
Til stede: Jette, Steen, Michael, Birte, Susan, Stine, Mogens og Lisbeth 
 
Pkt 1 Referatet fra sidste møde blev godkendt, som opfølgning oplyste Steen at Tuse 

forsamlingshus er reserveret til 11. oktober 2014 
 
Pkt 2 Mail fra Lars: Lars fortsætter som webmaster, men de opgaver han ellers skulle 

varetage er ikke hans område længere (ridelejr, stævne mv.) 
 Har man indlæg der skal på hjemmesiden, skal man sende det Lars i god tid. Typisk 

arbejder Lars med Faxi hjemmesiden ml 6-7 om morgenen, dog ikke alle morgener. 
 
Pkt 3 Klubaftener mv. 

15.03.14 Fælles ridetur, Sandflugtsplantagen Rørvig 
19.03.14 Politihestens arbejde, er på plads og de kommer. 
06.04.14 Fællesridetur på Hedeland 
09.04.14 Åbning af Faxi banen. Man kan medbringe heste og der vil blive grillet 

 pølser. Der er dog nogle småting der også skal laves/udbedres den aften.
 Steen laver lister over opgaver. 

 
Kvadrilleveste: Stine kører til Heri og får dem broderet og taler samtidig med dem om 
hvorfor vi ikke har modtaget de sidste veste endnu. 
 
Kvadrilledatoer: Steen taler med Tenna og Kirsten og får datoer. 
 
Junior ridelejr: Det er i uge 30. Stine kan godt komme og overnatte der. Stine Salling 
Olsen kommer hver dag efter arbejde. 
Jette, Dennis, Carina og Lars (håber vi) er der også hele ugen. 
Steen vil sørge for koordinering af indkøb af mad. 

 
Pkt 4 Vintertølt – kursus – træningsstævner – stævner 
 Vintertølt: Der skal transporteres nogle borde o.lign fra klubhus til ridehuset, det  
 sørger Steen for, stævneudvalget laver liste over det der skal hentes. Program er på  
 plads og er på nuværende tidspunkt også sendt ud. 
 Dommere og hjælpere er der styr på, Jette checker op på vandrepokaler og Lisbeth 
 Sørger for at der bliver graveret i pokalerne efter stævnet. 
 
 Rasmus Møller kursus: Kurset er fuldt booket. 
 
 Gædinger/Hesteshow: Er lagt på Sporti og tilmelding åbnede 1. Marts 
 Der skal findes ryttere, der kan vise hvordan man rider Gæddinga, Michael vil finde 3 
 og Stine og Jette kommer også og rider. 
 Det blev besluttet at hvis det ikke lykkes for Stine at få en aftale med dommere fra 
 Sverige, bliver der kun 2 dommere. 
 
 Træningsstævne 1 +2: Der er fundet dommere og de kommer på Sporti snart. 
 Stine har lavet alt det indledende og Birte og Birgitte tager over herfra med Stine som 
 back-up. 



 Træningsstævne 3: Der er ikke planlagt noget til dette stævne endnu, Stine vil finde 
 dommere. Stævnerne er arrangeret så de løber rundt uden overskud for klubben. 
 Der er PC med Ice-test til rådighed. Der er udskrevet flg. klasser: T8-T5-4.5-4.3 
 Steen undersøger hvad der mangler af rosetter. 
 

Klubmesterskab: Det er lagt på Sporti. Det er kun for Faxi medlemmer. Man kan 
sagtens starte dette stævne uden at have startet andre stævner, men hvis man har 
startet stævner i løbet af stævneåret, skal man have startet for Faxi for at kunne blive 
klubmester. 

 Der mangler pt. 1 dommer – Stine følger op. 
 
 Junior/ungdomsstævne: Der er ikke skaffet dommere til dette stævne. 
 Stævnet udbydes som D-stævne og vil blive ændret til et åbent klubstævne, 
 lige som sidste år. 
 Der mangler folk til at lave startlister mv. 
 
Pkt 5 Medlemsstatus: Der er 219 medlemmer i Faxi 
 Økonomi: Der er ca. 143.000 i banken og 1.000 kr i kassen 
 
Pkt 6 Faxi-banen: Der erlagt slots grus på banen og det er blevet vibreret. 
 Der er lagt 40 ton på !!! 
 Højttaleranlæg: Steen er i gang med at undersøge hvad der skal gøres ved anlægget 
 Så det virker – det er lovet klart til klubbens første arrangement. 
 
Pkt 7 Diverse:  Jette har af uddannelses-/jobmæssige årsager trukket sig fra bestyrelsen. 
 Birte tiltræder som bestyrelsesmedlem. 
 Buller komme med sin vogn til alla arrangementerne. 
 Lisbeth laver oplæg til ”Dommerspiseseddel”, så dommerne kan afkrydse hvad de 
 ønsker at spise, så det kan blive gjort klart til dem. 
 
 Næste møde er tirsdag den 2. april 2014 kl. 18:30 i Vipperød hallen. 
  
 
 

 
 
 


