Referat Bestyrelsesmøde Faxi 2/2 2015
Til stede: Mogens, Michael, Stine, Helle, Susan, Kirsten og Heidi. Nete syg
Generalforsamling:

-god stemning
- mange nye medlemmer
- Vedtægtsændringer skal sendes til DI, før vi har det helt på
plads. Mogens kontakter Lars vedr. dette.

Mogens siden sidst:

- god juletur
- slotsgrus påført midterbanen i Vipperød i frostvejr
- Mogens og Nete har været på kursus vedr. møde struktur.
Mere om dette på næstenmøde

Ungdomsgædingerkursus:

- problemer med aldersbegrænsning ved 14 år
Der besluttes: - at åbne for alle juniorer - for at overnatte
skal man være 12 år, ellers skal man overnatte med en
forældre -undervisningen vil foregå i teenageflok Michael kontakter Nete vedr. dette

Stine siden sidst: -Eyjolfur kursus: -det gik godt -stedet kan bruges igen- et lille
overskud - næste omgang pris hævet med 50kr til indkøb af frokost
Stine kommende: -Vintertølt: - Stine noterer opgave fordeling - hingstefolde sørger
hingsteejerne selv for -Mogens giver Lars besked vedr. dette til upload
på hjemmesiden
-Præmier: Mogens bestiller pokaler og medaljer
-Kvadrilletræning: (har 10 års jubilæum i år) Susan kontakter Kirsten
og Tenna vedr. dette
-Gædinger træning med Luther: Stine kontakter ham om datoerne:
13/5 og 27/5. Prisen vil være 250 kr pr equipage
-Hingsteshow: Helle laver opslag -samme køreplan som forrige år betaling hævet med 50kr - efteranmeldelser 150kr ekstra -der
indleveres ingen speak, kun bedækningspris -Stine udfærdiger
speakregler og ligger det på sporti -Hedeland er booket -juniorerne
benytter stedet om eftermiddagen til træning
Klubaftner: - Førstehjælpskursus: Den 20/5 laver Vinni Mortensen et førstehjælpskursus
for hest til 3000kr

Baneåbning: Den tager vi på næste møde
Økonomi:

193 medlemmer -145 kvinder og 48 mænd. Der står 158.000kr i banken og
der er 550kr i kassen

Ekstra:

-Heidi kontakter Jesper Swan vedr. højtaler til terrassen og en
udendørshøjtaler til p-pladsen plus et stik
-Mogens køber nye låse til klubhuset og redskabsrum
-Kirsten er ved at arrangere orienteringsridt i Bistrup 10 km den 29. el. 30/8
-klubaften med hestesmykker er på tegnebrættet
-Faxilogoet sendes til Lars, som lægger det på hjemmesiden til frit benyttelse
af alle

Diverse:

-næste møde 17/3 hos Helle kl 19.00 Heidi medbringer noget spiseligt
-baneåbningen 15/4 kl 16.30

