
Bestyrelsesmøde Faxi 18/4 kl. 19-22 

- Godkendelse af referatet fra sidst:
    Godkendt

- Info fra formand:                                                                                                                          
Intet nyt fra SEAS-NVE fonden, som vi har søgt om penge. Invitation fra DGI til kursus om 
fundraising. 

- Hjemmeside/webmaster: Siden sidst, hvordan går det? 
    Hjemmesiden kører rigtig fint. Det fungerer fint med flere billeder og info om arrangementer. Der               
er opmærksomhed på, at der ikke kommer for mange mails på én gang. Det fungerer godt, at have 
webmaster tilstede på møder m.m. 

Opfølgning fra Vintertølt:

- Hvad gik godt? 

Alt i alt gik det godt. 

Det fungerede rigtig fint i sekretariatet.

Folk virkede generelt tilfredse.

- Hvad skal vi ændre til næste gang?

Ærgerlig start med manglende strøm og vand. Stor tak til Henning. 

Det er vigtigt, at stævneansvarlig kender omgivelserne rigtig godt. 

Der skal være en dommeransvarlig, som tager sig af velkomst, morgenmad og i det hele taget 
forplejning af dommerne.

Hvis der mangler folk til "tjanser", skal besked til sekretariatet, som kan hente folk til.

Der manglede stik-i-rend-dreng i sekretariatet -især i OHR hvor der er langt mellem sekretariatet 
og deltagerne. Fx de som rider børnetølt. 

Vi kunne godt bruge et par walkier.

Vognen skal flyttes, så den ikke står ved indgangen, hvor ryttere og publikum ophold sig.

Der skal afsættes mindre tid til T8. Kun de indledende heat i de enkelte klasser, kan laves rullende. 
Klassestart og finalerne er på det tidspunkt, som står i programmet.

Når der gives besked om, at der kan rides en omgang inden heatstart, så er det vigtigt at der blir 
sat tid af til det. Speakeren skal huske dette.

I finalerne, skal der ved håndsoprækning afstemmes hvilken vej, der skal rides. Speakeren skal 
huske at spørge om dette.

Bestyrelsen skal tjekke reglerne for ridning i området ved ridehuset nærmere og meddele disse til 
rytterne. Det er ikke hensigtsmæssigt at madvognen stod som den gjorde - men ej heller at der 
rides/ opvarmes lige uden på pladsen foran indgangen til ridehuset.



Opfølgning på arbejdsdag:

Hvad mangler?

Trappetrin til toilettet. Mogens fikser
Trappetrinene til sekretariatet: Kirsten kommer med en ny palle
Storskrald: Mogens tager en traileromgang en dag
Maling på bagsiden og gavlen af klubhuset
Plankerne på bænkene efter sekretariatet er rådne: Hvis nogle medlemmer skulle ligge inde med 
planer e.l. til at lægge på, vil det være fint.

Ny arbejdsdag?

Det er der ikke behov for. De ting, som mangler, tages evt i forbindelse med andre arrangementer 
på banen fx kvadrilletræning.

Træningsstævne i maj:

Sekretariatet: Susan, Heidi og Emilie
Indtjekker: Michael
Bane: Henning plejer banen dagen inden
Stævneleder: Mogens
Program: Helle
Hjælperliste: Mogens
Dommerforplejning: Susan og resten kommer på tjanseplanen
Speaker: Nete og Helle

Jubilæumsarrangement 25. juni:

Info fra Helle

Faxibanen:

Opvarmningsbanen: Den bund, der var i det tilbud, vi godkendte sidste gang, blev ikke godkendt af 
udlejer. Der kigges på andet tilbud. Nete tager kontakt til en entreprenør om et nyt tilbud med en 
traditionelt bund.

Ovalbanen: Der mangler vedligehold på ovalbanen. Michael taler med udlejer om bunden på 
ovalbanen. 

Sporet mellem foldene: Der er meget hullet, da der er ryttere udefra, som bruger sporet til galop. 
Michael taler en snak med udlejer om dette.

Årshjulet:

Opdatering af gøremål og aktiviteter: Susan noterer i det årshjul, hun er ved at lave.

Nye datoer for kommende bestyrelsesmøder:

26/5 kl 19.00 hos Michael

Evt:

Knækcancer arrangementet kommer på hjemmesiden
Kirsten Jensen deltager på Faxis vegne i et møde med politikere m.m. om ridestier i Odsherred
Kirsten Jensen har fået kursus som trec-dommer



Stævnetræningskurset i lørdags gik rigtig godt
Undervisningen med Luther fortsætter over sommeren


