
Referat bestyrelsesmøde den 10/8 kl 19.00 i Faxi klubhuset 

Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt 

Info fra formanden: 
DI klubmøde på Hedeland - Nete deltager, men der må gerne deltage flere. 
Heste med grøntpas: Der sendes (Nete) en forespørgelse til klubkommiteen vedr. spørgsmålet om 
grøntpas og aktiviteter i Faxiregi. 

Jubilæumstævne: 
Hvad gik godt: Der var en god stemning og det virkede, som om alle var tilfredse med 
arrangementet, som var hyggeligt. Det fungerede fint med teltet i forlængelse af terrassen til 
aftenarrangementet. 
Hvad kunne have været bedre: Oprydningen efter festen, kunne godt ha' været organiseret bedre. 
Økonomi: Der er et lille underskud, som ikke helt er på plads endnu, men det kommer det. 
Andet: 

Kommende arrangementer
Gædingerkepni: 17. august: Stævneleder: Nete. 33 deltagere er tilmeldt. Der uddeles sløjfer til de 
fem første. Der kommer besked via sporti om tjanser og tidsplanen. 
Kig på heste 23. september: afholdes hos Helle Martensen. Tovholder: Helle Martensen. Der 
annonceres kun på hjemmesiden. 
Islandshesten 25. september: Faxi-kvadrillen deltager i Bernstorffsparken. Nete kontakter 
arrangørerne vedr kvadrillen og antallet af gange den rides, samt bespisning. Resten af 
arrangementet kan vi ikke byde ind med noget. Hvis arrangementet ikke bliver til noget, så har vi 
en plan B på Faxibanen evt gentages arrangementet fra sidste år.
Gaman: 15. + 16. oktober: Stine Weinreich+Helle Martensen er stævneleder. Alle har gaver/
præmier med. Festen lørdagaften bliver ikke afholdt i år.
Undervisning med Luther: Starter mandag 15/8 på Faxibanen. Nete arbejder på ridehusmuligheder 
til vinterperioden.

Investering af nyt udstyr: 
Computer og printer er testet af Susan. Det besluttes, at der indkøbes en lacerprinter til brug til 
stævner. Den skal ikke overvintre i sekretariatet. Pernille undersøger om Pernilles Faxicomputer 
indholder Excel, som skal bruges ved Icetest. Susan kontakter evt Lars, hvis det blir nødvendigt.

Vedligehold af baner samt udlån: 
Faxibanen må ikke benyttes af ikke Faximedlemmer. Banen kan ikke lukkes, med mindre det er et 
Faxiarrangement. Banen vedligeholdes kun op til Faxiarrangmenter. 

Opvarmningsbanen: Den får lov til at ligge til foråret, så tager vi stilling til, om den har brug for at 
blive vibreret.

Datoer for de næste møder:

3/10 kl19.00 Hos Ann, Langholm nr 1, 4460 Snertinge

Evt
Bregentved: Skal den tradition fortsætte? Kirsten og Tenna beslutter sammen med kvadrilleholdet 
om der er stemning for at droppe denne tradition


