Referat fra Faxi-klubbens bestyrelsesmøde d. 2 november 2015
Tilstede: Nete Jørgensen, Mogens Buskbjerg, Michael Boberg, Helle
Martensen, Kirsten Roldhave, Heidi Montan, Susan Holten.
Afbud: Stine Weinreich
Referent: Susan

Som aftalt på sidste møde, bliver dagsorden lidt anderledes i forhold til ellers, da vi
skal have tid til, at arbejde med aktiviteter for næste år samt forberede os til
generalforsamling i DI og Faxi.

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referatet godkendt
2. Orientering/meddelelser fra formanden
•

Meget kort ref fra klubmødet – kun hvad der er aktuelt for
generalforsamlingen den 21. november.

•

På DI`s klubmøde var der et oplæg om medlem strukturen. Der er
ca. 3000 medlemmer på landsplan i DI. Nuværende betaler lokal
klubberne 7 kr/medlem til DI /år. Der blir stillet forslag til at hæve
dette beløb til 25 kr./medlem. Hvad får vi så ud af at være
medlemmer af DI - dette skal og vil de gøre mere for at udbrede.
Generalforsamlingen i DI er d. 21 november. Nete, Mogens og
Helle deltager.

•

Vi har i Faxi klubben søgt og fået bevilliget et headset af
Udstyrspuljen i Holbæk kommune. Dette headset er tænkt at skulle
bruges til undervisning, så underviser og rytter bedre kan
kommunikere.

3. Planlægning af næste års arrangementer, fælles rideture, stævner,
andre arrangementer, foredrag mv.
•

Skal de månedlige medlemsaftener genoptages med bl.a. foredrag,
film mv.

•

Hvor mange stævner skal vi holde og hvilke (sport, Gæðingakeppni,
D-stævner eller …)

•

Hvilke andre ”stævne arr” skal der holdes i traditionen tro og skal
der nye ting til?

•

Kvadrillen

•

Fællesridning – datoer er modtaget fra Steen

•

Og meget andet?

•

Vi forsøger at arrangere nogle aftener, men det begrænser sig hvor
meget mere bestyrelsen kan arrangere - medlemmerne er meget
velkomne til at bidrage her. Der kommer et foredrag d. 20/1-2016
med Christina Suntum fra Hestemund.dk

•

se vedhæftet liste over stævner og datoer i 2016

•

Vi kommer ind i et Jubilæums år i 2016 - nemlig Faxi-klubbens 40
års jubilæum og det skal fejres. Så vi vil fejre dette med at
jubilæums stævne ( ala Oldsagsstævnet) og efterfølgende fest d. 25
juni.

•

Kvadrillen fortsætter med Kirsten og Tenna. Datoer kommer i det
nye år. Der bliver Kvadrille opvisning på Vipperød Rideklub (vore
naboer og udlejer til Faxi banen) Fredag d. 13 november - se
hjemmesiden. Kom og kik!

•

Datoer for Fællesrideture se vedhæftede liste

4. Faxi Generalforsamling – hvornår, valg mv.

•

Skal vi have anden struktur i bestyrelsen -

•

Skal vi ligge op til at have underudvalg, stævne, cafeteria mfl.

•

Vedtægtsændringer skal varsles

•

Skal der købes nye ting som skal med på budgettet??

Bliver Lørdag d. 30 januar 2016 kl. 15 - mere herom senere, men reserver
dagen allerede nu. Vi håber rigtig mange medlemmer kommer.
Mogens og Michael er på valg - og ønsker genvalg
Stine ønsker at træde ud af bestyrelsen
Heidi opstiller til bestyrelsen
Helle og Kirsten genopstiller som supleanter
Da Stine stopper har vi en udfordring mht. stævner. Vi mangler personer
der kan arranger disse og håndtere sporti, icetest osv. Vi ønsker at lave et
stævne udvalg bestående af 1-2 fra bestyrelsen og 2 medlemmer. Meget
gerne en enkelt af de unge medlemmer!!!
Vi har også en udfordring mht. forplejning til vore stævner og
arrangementer, da Buller afhænder sin “ pølse” vogn. Vi ønsker 2 personer
til at bistå med dette - ikke at nogen skal lave maden osv. men at vi køber
sandwich og lign. udefra. Tænk over dette og vi tager det op på
generalforsamlingen.
Vi har foreløbig planlagte udgifter i det nye år til renovering af
opvarmnings banen og markise til sekretariatet.
Næste bestyrelses møde bliver d. 6 januar 2016 kl 19.00
Tak for et godt, velforplejet, hyggeligt møde. Der holdte tiden :)

Bestyrelsens forslag til (foreløbige) aktiviteter i 2016
Januar
Onsdag d. 20/1: Foredrag af Christina Suntum - hestemund.dk
Søndag d. 24/1: Fællesridetur
Lørdag d. 30/1: Generalforsamling

Februar
Lørdag.d. 13/2: Fællesridetur
Marts
Søndag d. 13/3: Fællesridetur
Lørdag d. 19/3: Vintertölt
April
Onsdag d. 6/4: Faxi bane åbning/arbejds eftermiddag
Lørdag d. 9/4: Fællesridetur
Maj
Søndag d. 8/5: Fællesridetur
Tirsdag d. 10/5: Træningsstævne
Juni
Lørdag d. 18/6: Fællesridetur
Lørdag d. 25/6: 40 års Jubilæums stævne og fest
Juli
Ferie
August
Onsdag d. 17/8: Træningsstævne
September
Søndag d. 11/9: Fællesridetur
Søndag d. 25/9: Islandshestens dag
Oktober
Lørdag d. 15/10 evt. søndag: Gaman
November
Lørdag d. 5/11: Fællesridetur
December

Søndag d. 4/12: Juleridetur

