
Referat fra Faxi-klubbens bestyrelsesmøde mandag d. 18 maj 2015

Hos Michael Boberg
Tilstede: Nete Jørgensen, Mogens Buskbjerg, Michael Boberg, Stine Weinreich, 
Helle Martensen, Kirsten Roldhave, Susan Holten-Andersen
Afbud: Heidi Montan
Referent: Susan Holten-Andersen

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.

2.  Orientering/meddelelser fra formanden
Nete orienterer om brev fra anden islænder klub til DI/klubkomiteen vedr. 
konflikten mellem DI og DRF. 
Vi er i Faxi bestyrelsen enige i ikke at bakke op om DI`s beslutning i forb. med 
TREC og konflikten med DRF.
Nete vil vide om bestyrelses medlemmerne ønsker at modtage de informationer 
hun modtager fra DI og klubkomiteen. 
Dette ønskes.
Der kommer henvendelser fra forældre om vi ikke holder børneridelejr i Faxi.
Vi vil i bestyrelsen gerne bakke op omkring dette, hvis ridelejren arrangeres og 
afholdes af forældre. 
Det kan ikke lade sig gøre i år, men I (Faxi klubbens medlemmer) opfordres til at 
tænke over dette til næste år. 

3.  Orientering/meddelelser fra hovedområdet Natur og Information
• Opfølgning på åbning af Faxi-banen - hvad kan gøres bedre.

Der var rigtig god tilslutning og god stemning. Der var dog flere opgaver vi ikke 
fik gjort. 
Fremover skal vi have defineret opgaverne på forhånd, have en tovholder på 
dagen til fordeling af opgaverne, og tilmelding så vi bedre kan fordele hjælpere til 
de forskellige opgaver og have pølser nok.

b. Kvadrille - 
Det går rigtig godt. Der er god opbakning, der kommer mange ekvipager til 
træning. 
Har måtte aflyse en enkelt træning pga. vejret. 
Sommeren over vil der være mange aktiviteter for Kvadrillen.
Fremover er det Helle Martensen, der er bestyrelsens kontaktperson for Kvadrille 
til Kirsten Møller Jacobsen og Tenna Knudsen.

c. Fællesrideture -
Der er rigtig fin tilslutning hver gang.

d. Orienteringsridt til august i Bistrup Skoven
Kirsten er ved at arrangere dette.



e. Kursus med Eyjolfur Isolfsson - opfølgning og skal vi holde flere - 
Kurserne i januar og april er gået rigtig godt. 
Vi lidt besvær med at besætte de sidste pladser i april - måske fordi der foregår 
så meget andet om foråret. 
Vi tar det op igen om et par år. 

f. Undervisning i fremtiden - er det noget vi skal tilbyde.
Luther undervisningen på Faxi banen gik rigtig godt, pladserne blev hurtigt 
booket, rytterne var tilfredse. 
Så vi forsøger med undervisning med Luther ca. hver 14 dag sommeren over og 
ser hvordan det går. 

g. Oldsagsstævne -
Vibeke Monberg har fint styr på dette.

4.  Orientering/meddelelser fra hovedområdet Sport
• Opfølgning på træningsstævnet -

Vi er mange nye i bestyrelsen som ønsker at blive bedre klædt på til ICE test, 
timer, speaker, opgave dele, computere, osv.
Vi skal have flere til at kunne disse opgaver. Der bliver diskuterer hvordan man 
bedst bliver oplært i dette. 
Helle printer og laminerer alle opgavedele, tider for opgavedele, speakerlister til 
de næste stævner.

b. se ovenfor

c. Valg af dommere i fremtiden-
Drøftelse omkring dommer valg. 
Der foreligger et skema hos DI, hvilke slags dommere, der skal være til stævnerne 
alt efter hvilke slags stævne det er (d-c-b-a eller FEIF dommere).

d. Klubmesterskab 13. juni og GædingaKeppni 14.juni 
Der er styr på planlægningen af stævnerne, vi mangler enkelte hjælpere.
Det er aftalt at Steen Kræmer fra Hedeland kommer og hjælper til med det 
praktiske. 
Der kommer 3 dommere lørdag og 2 dommere søndag.
Henning C. laver holder til rosetter.
Vores leje af Hedeland koster 75 kr pr hest.
Stine + Susan sekretariat lørdag.
Tine sekretariat søndag.
Boksene i ringborgen må ikke bruges og er låst af. Der må ikke laves egne folde.

e. GædingaKeppni i fremtiden-
Nete er tovholder for dette. Foreløbig kommer Luther hver 14 dag og underviser 
på Faxi banen. 
Det koster 250 kr for 1/2 time. 
Vi taler om evt. flere GædingaKeppni  D-stævner. 



Kan være problematisk tidsmæssigt, da der kun kan være en ekvipage på banen af 
gangen ca. 5 min./ ekvipage = 10 i timen og kræver 3 dommere. 

5.  Orientering/meddelelser fra hovedområdet Avl
• Skal vi overveje bygningsbedømmelser i Faxi ?-   vi starter ud med “ kikke 

hest” aften som sidste år. 
• Dette blir i løbet af efteråret.
• Dyreskue 2015 - Der kommer en del Faxi medlemmer i år og udstiller. 
• Ialt vil der være udstillet 26 islændere.  Der vil være 24 ekvipager i 

ShowKvadrillen

6.  Orientering fra hovedområdet Økonomi
233 medlemmmer
1.155 kr i kassen
152.000 kr i banken

7.  Faxi-banen
Vedr. opvarmningsbanen diskuteres hvad/om vi skal gøre noget ved denne. Det 
er svært at se at noget vil hjælpe uden at det bliver et større projekt. Vi spørger 
udlejer om vi kan låne/leje deres udendørs ridebane til opvarmning til stævnerne, 
så kan rytterne selv vælge hvor der vil varmes op. 
HEGN - FOLDE: Vi skal have rette op på trådene omk. foldene og opvarmnings 
banen - er der nogen Faxi medlemmer, der har lyst til det, så byd gerne ind ???
Hingstefoldene ved parkerings pladsen skal pilles ned. Hingstene må stå i de 
etablerede folde eller i trailerne. 
Selve banen fungerede rigtig fint til Luther undervisningen. 
Vi skal have indkøbt opslagstavler til startlister og resultater til Sekretariats huset 
(Susan).
Michael får fat i vores græsslånings firma.
Mogens sørger for affalds containerne og kloak service.
   
8.  Evt.
Det skal pointeres at brug af Hedeland privat kræver personligt medlemskab af DI 
!

Dommerforplejning
Der er udfordringer med bespisning af vores dommere til vore stævner, så vi 
søger hjælper/person der kunne tænke sig at hjælpe til. 

9.  Fastlæggelse af næste møde
     Torsdag d. 13 august kl. 18 hos Nete Jørgensen

OPFORDRING TIL FAXI-MEDLEMMER
Vi kunne rigtig godt tænke os, at nogle af Jer ville hjælpe til fremover
 - i Sekretariatet
 - arrangere ridelejr
 - i et Faxiteria (ikke lave mad, men færdig lavede indkøbte sandwich osv.)
 - stramme trådene op på foldene og fjerne hingste foldene



? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? !!!!!

Tak for et konstruktivt, hyggeligt og godt forplejet møde :)


