
Referat fra Faxi-klubbens bestyrelsesmøde tirsdag d. 31 marts 2015.   

Afholdt hos Helle Martensen 

Tilstede: Nete Jørgensen, Mogens Buskbjerg, Michael Boberg, Stine Weinreich, Heidi Montan, 

                Kirsten Roldhave, Susan Holten-Andersen. 

Referent: Susan 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet er godkendt. 

2. Mødestruktur, referat, spilleregler mm. 

Folkeoplysningsudvalget har arrangeret et møde/kursus i DGI vest om mødestruktur. Nete J. og 

Mogens B. deltog. Flere klubber i alle regi deltog. Man lærte om dagsorden, referater, spilleregler 

for hvordan møder skal/kan foregå. Målet er at møder bliver effektive med god dialog og ånd. Så 

der også bliver tid til hyggesnak bagefter. 

3. Referat fra klubmøde i DI på Fyn d. 21 marts. 

Nete J. deltog 

Mødet handlede meget om samarbejde klubberne imellem. Der er 64 klubber under DI i Danmark. 

Der blev spurgt til hvorfor private arrangementer som World tölt og Istölt i Valby ikke var DI 

arrangementer??! Et godt argument for dette er at DI har en forsikring for ryttere og heste.  

Faxi er medlem DI = forsikring til arrangementer under DI. 

DI skal være bedre til at melde ud, hvad vi får for et DI medlemskab.  

Der findes et hav af blade, plakater, DVD film til reklame for VM15 som gerne skal deles ud og 

hænges op relevante steder.  

VM Ridt : med stafet fra Padborg 26/7 til Herning - fra Ho 28/7 til Herning - fra Hirtshals (langs 

vestkysten) 24/7 til Herning og  gennem Herning by 5/8. 

Desuden blev der talt om tips til afholdelse af vejledende kåringer og medlemstrukturen blev 

diskuteret. 

4. Tilbagemeldinger på afholdte arrangementer siden sidst. 

Vintertölt: Fantastisk sted at holde stævne. Ridehus bunden er optimal. Dog kneb det for 

tilskuerne at have plads og parkere. Det var også svært at følge med tiden fra opvarmnings banen 

til ridehuset. Vejret var med os, så det gik med hestene på vore egne folde.  



Fællesridetur: Gik til Sandflugtsplantagen i Rørvig. Ca. 15 ryttere deltog. Fremover skal 

tilmeldingerne gå direkte til Steen Hansen`s mail.  

Juniorkursus: Det blev til 1 dag med Underviser Line Kaare DI dommer i Gædingerkeepni. 

6 glade piger deltog, og red 2 ad gangen. Alle fik en skriftlig feedback. Der var enighed om at dette 

kursus gerne må gentages. Vi arbejder på nogle timers undervisning af Line Kaare inden Hingste 

showet på Hedeland d. 6 maj. 

5. Kommende arrangementer. 

Baneåbning d. 15 april kl. 16.30 – skal slås op på hjemmesiden og i kalenderen.  

Vi skal bla. have strammet hegnet om banen op. Traktoren startes. Michael køber diesel.  

Toiletter gøres klar og der skal købes sæbe, wc papir, papirhåndklæder, aff.poser. Susan sørger for 

dette.  

Magneter eller kroge til skabene med veste (skabslågerne går hele tiden op). Mogens sørger for 

dette. 

Skilte med numre til foldene. Helle`s opgave at designe og printe og laminere.  

Susan køber ind til pølser etc. til afslutning på arbejdseftermiddagen. 

Træningsstævnet d. 22 april: er overbooket. Startlister kommer på dagen. Buller kommer med 

vognen. 

Eyjólfur Ìsòlfsson kursus d. 24/25 april. Der er 2 ledige pladser. 

Luther Gudmondsson undervisning d. 13/27 maj. Der er 1 plads tilbage. 

Kursus i Førstehjælp i maj er næsten udsolgt. 

Tilmeldinger til Oldsagsstævnet, Gædinger, Klubmesterskab begynder d. 1 april. 

Så er der kommer et spørgsmål om vi holder Juniorridelejr i år. Vi har ikke planlagt noget. Hvis der 

er forældre og børn der ønsker dette og vil arrangere det, bakker vi i bestyrelsen selvfølgelig op. 

Dette kan holdes på Faxi banen.  

6. Økonomi og medlemstal.  

220 medlemmer, heraf 168 kvinder og 52 mænd.  

Vi har 144.000 kr. i banken og 730 kr. i kassen. 

7. Forslag til ændringer af administration af Faxi stævner. 

Fremover til Faxi stævner vil der ingen tilbagebetaling være ved framelding og der vil komme 

gebyr på ændringer af klasse, hest etc.  

8. Ideer til fremtidige arrangementer. 



Trec: vi har fået en henvendelse fra Avakur om et samarbejde omk. Trec. Vi kan desværre ikke 

være med til dette, da vi hverken har forholdene og kapaciteten.  

Vi overvejer at lave et trænings stævne for juniorer i Gædinger. 

Orienteringsridt bliver d. 30 august i Bistrup skovene. Det bliver ca. 10 km langt. 

Arbejder på junior undervisning i Gædinger på Hedeland, se tidl.  

Kvadrille træninger er lagt på hjemmesiden under kalender og der vil komme en reminder ugen 

før træningen. Der skal fremover være tilmelding til træningen direkte til Tenna eller Kirsten via 

mail. Se hjemmesiden.  

De forskellige Kvadrille opvisninger kommer senere fra Tenna og Kirsten.   

Tak for et godt og langt møde. ☺☺☺  

 


