
 

 

Referat fra Faxi-Klubbens bestyrelsesmøde tirsdag d. 29 september 2015 
 
 
Tilstede: Nete Jørgensen, Mogens Buskbjerg, Michael Boberg, Helle Martensen, Kirsten 
Roldhave, Heidi Montan, Susan Holten. 
Afbud: Stine Weinreich 
Referent: Susan 
 
Dagsorden: 
 
1. Referat fra sidste møde. 
Er godkendt. 
 
2. Orientering fra Formanden  
 
Hedelandsudvalget: Der er kommet indbydelse til visions dag på søndag. Håber på god 
opbakning. Alle er velkomne. Hedelandsudvalget håber på At Hedeland bliver stedet hvor 
vi mødes og det kan bruges til rigtig mange formål.  
 
Undervisning: Vi har fået en henvendelse fra Bjarki pòr Gunnarsson fra Island. Der gerne 
vil komme herned og undervise. Han er blevet anbefalet af Emil Obitz Fredslund. Han er 
uddannet på Holàr og ansat hos FET. Bjarki vil gerne have undervisnings erfaring i udlan-
det og lære sprog. Vi arbejder på dette. 
 
Vipperød Rideklub vil igen gerne have os med til deres efterårs arrangement d. 13 no-
vember med kvadrille holdet. Helle M. tager sig af dette.   
 
3. Orientering fra Natur/ Information 
Undervisning m. Luther: Der holdes vinter pause efter d. 23 november. 
 
Gaman: Det så ud til at kun halvt så mangen havde meldt sig til Gaman i år. Vi ville derfor 
holde det kun lørdag, men ved deadline for tilmelding er der kommet flere ekvipager til. Så 
derfor bliver Gaman både lørdag og søndag. Husk middagen i Tuse Forsamlingshus Lør-
dag aften kl. 19. Vi byder ind med et underholdnings indslag. 
 
Kvadrille: Der er god gang i kvadrillen. 
 
Fællesridetur: Vi har aftalt med Arvakur at lave en fælles juleridetur i år, med afslutning i 
Barkladen v. Nykøbing Sj. 
 
Planlægning af næste års aktiviteter bliver på næste møde. 
 
4. Orientering Sport. 
 
Vi har udfordringer med vore PCér og Icetest/Gædinga - Nete og Susan arbejder på dette. 
 
5. Orientering om Avl. 
 
Der blev igen i år afholdt en aften hos Helle M. Hvor der blev set på avl, bygnings bedøm-
melse, gangarter. Der var 17 deltagere.  
 
6. Orientering Økonomi. 



 

 

 
Vi mangler at få svar fra Aktivitetspuljen om de vil støtte os mht. vores baneprojekt. Vi vil 
også forsøge at søge Udstyrspuljen. 
 
 
7. Faxi banen. 
 
Vi vil lave om på vores opvarmnings bane og gøre den mere sikker. Vi har fået et par til-
bud og ser på mulighederne og priser. 
Højtalere: Højtaleren ved det gl. sekretariat virker ikke. Vi mener det skyldes at mus har 
leget med ledningen under klubhuset. Mogens B. og Henning C. løser dette.  
Døren til klubhuset er rådnet og nu gået i stykker. Vi køber en ny dør og får sat den i.  
Der er købt nye voksduge. 
 
8. Evt. 
 
Faxi klubben har 40 års jubilæum til næste år !!!! 
DI : 
Efterårets klubmøde i DI afholdes på Vilcon Hotel & Konferencegaard, Lorupvej 44, Bø-
strup, 4200 Slagelse 
Dato 24/10 - 2015 kl. 10.00 til 16.00 
 
Generalforsamling 21/11 
 
9. Næste bestyrelsesmøde bliver d. 2 november. 
      


