Referat fra Faxi-klubbens bestyrelsesmøde d. 6 januar 2016
Tilstede: Nete Jørgensen, Mogens Buskbjerg, Michael Boberg, Helle Martensen,
Stine Weinreich, Kirsten Roldhave, Heidi Montan, Susan Holten.
Referent: Susan
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet er godkendt.
2. Orientering fra formanden.
Kort referat fra DI´s generalforsamling d. 21 nov. 2015
Nete undrede sig over og var bekymret for, det store underskud DI har i
deres regnskab. Både i DI selv (600.000 kr) og efter VM15 (1,2 mill.kr.).
Underskudet fra VM skal dog deles mellem Det Nordiske samarbejde;
Island, Færøerne, Norge, Sverige, Danmark.
Under generalforsamlingen blev VM underskuddet forsøgt diskuteret, men
dette blev ikke fulgt op og der er ikke lagt op til nogen opfølgelse af dette
problem. Dette må vi som klub under DI, se som et problem, da vi er med
til at betale dette underskud. Bestemt også med henblik på fremtidige
arrangementer i DI og i det Nordisk samarbejde.
Medlems strukturen er lavet om. Kontingentet vil være 550 kr., ekstra
familiemedlemmer 300 kr. Ved tilvalg af bladet Tølt + 300 kr. Kontingentet for klubberne stiger fra 7 kr/år til 25 kr/år. til DI.
3. Planlægning af kommende generalforsamling.
Vi måtte desværre flytte dagen til Søndag d. 31/1-16. Forsamlingshuset
var optaget.
Programmet ser således ud kl. 14 kommer Kimbel Kwaak,
(www.gimli-islandsheste.com) og fortæller om puls måling af vore heste.
Selve generalforsamlingen begynder kl. 16 og middags buffet kl. ca. 18.
Helle laver lidt smart reklame til hjemmesiden og FB for hele dagen. Det
bliver spændende, så kom og vær med.
Kopi af vedtægter og regnskabet står Mogens for. Mogens finder en
dirigent.
Stævneudvalg:
Vi ønsker et udvalg der, udover 2 fra bestyrelsen, består af 2-3 medlemmer
der kunne tænke sig at være med til at planlægge, organisere, afholde og
ikke mindst uddelegere opgaver til vores stævner. Vi har brug for at være
nogle flere i klubben, der ved hvordan dette gøres. Vi har også brug for
flere der kan styre computer programmet Ice test til både sporten og
gædingakeppni. Vi laver en stævne manual fra A-Å.

Forplejning:
Buller har solgt sin Madvogn. Det var jo en noget bekymrende nyhed,
for hvad så med forplejning til vore arrangementer. Heldigvis har Dorthe
Møller købt den og vil tage ud til stævner osv. Vi har booket hende til alle
vore kommende stævner.
Webmaster:
Vi ønsker at webmasteren skal deltage i vore bestyrelsesmøder. Dette
tages op på generalforsamlingen mhb. at komme med i vedtægterne.
4. De næste arrangementer.
Foredrag med Christina Suntum d.20/1:
Det er nu muligt at tilmelde sig helt frem til d.20/1, da fristen for
aflysning uden at det skulle koste os noget var 14 dage. Heldigvis
er der stor opbakning til arrangementet.
Vi fordeler opgaverne med kagebagning og kaffe brygning imellem os.
I skrivende stund er der 53 tilmeldte.
Vintertølt d.19/3:
Afholdes i OHR`s ridehus. “Møllers” madvogn kommer. Michael
sørger for ind check. Nete, Mogens, Susan og forhåbentlig et stævneudvalg
er i sekretariatet.
Faxi-banen:
Nu da det er frostvejr vil det være godt at få grus til Kvadrille banen. Vi spør
Steen Hansen om han vil hjælpe med det. Kvadrillen begynder
`træning……….????
Nete arbejder stadig bravt på en ny opvarmnings bane skal blive en
realitet. Indhenter nyt tilbud. Vi bør også her have leveret materialerne,
mens det er frostvejr.
Vi har fået en klage fra Renovations firmaet Axel Hansen, der i efteråret kørte
fast i græsset da de skulle tømme containeren. De vil have den ud til vejen.
Det er vores fejl, da vi fik tømt den for sent på året. Vi vil være opmærksomme på dette til næste år.
Som følge af dette, blev det foreslået at vi laver et Års-hjul, altså en
kalender for faste opgaver i løbet af året. God ide for nye bestyrelser.
Evt.:
Kvadrille opvisningen hos Vipperød Ridecenter d. 13/11 blev noget af en våd
og kold affære. Vore islændere skulle stå på vore folde og var meget våde da
der skulle rides sent fredag aften. Vi synes det bliver for mørkt og for sent.
Vi vil meget gerne deltage/opvise en anden gang, men så om sommeren.
Undervisning på Faxi-banen. Vi vil høre Luther om han vil lave 2 undervisnings
hverdage i løbet af foråret.

Næste bestyrelsesmøde planlægges efter generalforsamlingen.

