
           

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 8/3 

Tilstede: Alle er her + Pernille Kirchheiner (webmaster).  

Referent: Susan. 

Velkommen og spec. til Pernille, der er med for første gang.  

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde : Godkendt  

2. Hjemmesiden 

• Pernille vil vise hvordan den virker fra ”webmasters vinkel” 

• Hvad vil vi med hjemmesiden fremadrettet  

Der bliver ryddet lidt op på hjemmesiden. Vi forsøger at gøre den nemmere at finde 
rundt i, emner kommer til og emner, der ikke mere er aktuelle, slettes. 

Vi laver lidt om hovedområderne, så bla. Kvadrille får sit eget område. Trec. kommer 
ind under Natur.  

Vi vil gerne have flere billeder på hjemmesiden. Spec. efter arrangementer/ture osv. 
billeder sendes gerne til Pernille.  

• Hvordan vil vi bruge webmaster i fremtiden  

Pernille sender stadig oplysninger til medlemmerne via Sporti. Vi ændrer/lægger op 
under møderne. Invitationer fra andre klubber kommer i nyheder. Undervisning, 
foredrag, kurser kommer under samme fane.  

• Hvordan skal vores kommunikations form se ud i fremtiden; hjemmeside, 
FB m.v. 

Hjemmesiden er vores kommunikations organ. Alt skal på hjemmesiden først og 
sidenhen på FB. Pernille lægger også på FB med et link til hjemmesiden.  

Alle dokumenter, indkaldelser, indbydelser osv. skal sendes som PDF fil til Pernille. 



           

3. Kommende aktiviteter 

• Vintertølt  

Vi glæder os til dagen. Arbejdsopgaver fordeles. Mogens er tovholder. Michael ind 
checker. Nete speaker. Susan, Heidi og Emilie i sekretariatet. Kirsten henter alle 
remedierne i klubhuset.  

  

• Undervisning 

Luther undervisning - 2/3 = 7 ryttere. Næste gang er den d. 16/3 = 11 ryttere, med 
plads til flere. Den 16/4 er undervisningen mhb. på at øve til stævne ridning. 

Indbydelse til dommerkurser i Trec. - vi giver Kirsten Egholm Jensen dette kursus. 

Invitation til Intro kursus i Fite Trec. i OHR´s ridehus i samarbejde mellem OHR, Faxi og 
Arvakur. 

• Åbning af Faxi banen (d. 6/4), hvad skal der laves 

Onsdag d. 6/4 -  Opgaver : starte traktoren op, vand på toiletterne, de sidste nr. på 
foldene, male indvendigt i klubhuset, evt. markise op v. sekr., pille hegn ned til den nye 
opvarmnings banen og meget mere hvis vi kan nå det. Vi håber på stor opbakning. 

Vi har købt nye lige borde og forsøger at sælge de gamle. 

Pølser og brød til slut til alle.  

• Faxibanen  

Banen og området skal være lukket i vinterhalvåret fra 1 nov. til 1 april - altså ingen 
ridning. Der står meget vand i år spec. ved huset. Selve banen trænger til et nyt toplag. 

Nete er ved at have styr på opvarmnings banen m. håndværkere og priser. Nu skal vi 
bare have godt vejr.  

• Kvadrille  

Træningen begynder 3/4  



           

4. Evt.   

Der er klubmøde den 12. marts – Nete tager med. Næste bestyrelsesmøde blir d. 18/4. 

Fremtidige møde datoer : 18/4-16 

Tak for et godt konstruktivt og hyggeligt møde.   


