Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag den 26. oktober 2017,
kl. 18.00 på Faxi banen

Dagsorden:
1. Info fra formand
- Komitemøde; Heidi og Nete deltog i mødet i Vissenbjerg. På mødet blev
der fortalt om VM stafetten, og om Kompedal hvor 197 deltog med 150
heste. I forbindelse med den kommende generalforsamling i DI, bliver der
varslet en kontingentstigning på 10%. I forbindelse med de regionale
klubmøder rundt om i landet blev der fortalt om frivillighedspolitik, med
gode råd til hvad vi kan gøre i foreningen. Så blev der drøftet hvordan
lokalklubberne og DI samarbejder bedst mulig, og hvad er klubkomiteens
rolle? Så blev der fortalt om uddannelsessystemet i DI, og der blev drøftet
ridemærke systemet igen.
I 2018 har DI 5o års jubilæum og der vil ske flere aktiviteter fra DI landet
over, men DI efterspørger ideer fra lokalområderne hvor tallet 50 indgår.
Der var en klub der havde bedt om at spørgsmålet om, hvordan vi takler
andre hesteracers deltagelse i lokalklubberne. Det blev der en del
diskussion ud af – som også har foranlediget en god snak i Faxi, og vi vil gå
efter en vedtægtsændring, så der kommer til at stå vi er en klub for
renavlet islænder.
Sportskomiteens formand kom og fortalte om de nye retningslinjer for
betaling af dommer til stævnerne. Det gav en del debat og klubberne fik
fortalt om de udfordringer der er ved stævnearrangering.
Natur -og breddeudvalget kom og fortalte om de seneste tiltag i udvalget,
som stadig arbejder for at sikre os alle adgang i naturen.
- Kæphesten; blev ved årets Gaman uddelt til Kirsten Møller Jacobsen for
den store indsats hun gør i klubben for kvadrillen, og dermed bredden i
Faxi. Hun var ikke til stede og derfor fik Tenna Knudsen den overrakt og
skulle overdrage den til Kristen. Kirsten har efterfølgende meddelt at hun
ikke ønsker at modtage pokalen, gave og T-shirt som ”kæphesten” bestod
af. Det er en rigtig trist situation som ingen helt forstår!
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- Samarbejde med Thor om frivillighedspolitik; Thor har spurgt om vi vil
være med til at holde et arrangement om frivillighedspolitik og vi synes det
er en god ide – men har besluttet at forsøge at arrangere det i forbindelse
med generalforsamlingen i stedet for.
2. Feedback på Gædingakeppni og Gaman
I forbindelse med GK var der mange udfordringer med Icetest systemet, som
har kostet mange timers efterarbejde, det er ikke tilfredsstillende og vi har
forsøgt at sende en bøn til DI for mere hjælp på området. Den er indtil videre
ikke blevet hørt! Tak til Emilie Christiansen for at have påtaget sig det kæmpe
arbejde.
På trods af at vi havde forsøgt at uddelegere diverse opgaver, lå meget af
arbejdet før og efter på meget få personer – det er ikke i orden.
Derfor søger vi stadig medlemmer som vil give en hånd med til at afvikle vores
store arrangementer og drømmen er stadig at få et stævne- og
cafeteriaudvalg, som kan aflaste bestyrelsen.
Selve stævnet på Hedeland har vi fået ros for, fra dommer og deltager så det
er rigtig dejligt. Michael har foreslået at vi bestiller en ekstra walketalki, så
dommer og sekretatiat kan have en på samme sekvens så de ikke bliver
forstyrret at anden tale. Dette blev godkendt.
Gaman gik fint og deltagerne er glade for stævneformen – vi skal til næste år
være mere opmærksom på at få uddelegeret flere arbejdsopgaver.
Vi har heldigvis fået et pænt overskud på disse 2 stævner og det opvejer
noget af de negative ting der har været.
Generelt skal vi til foråret have samlet den gruppe af personer der bruger
lydanlæg og højtaler til en fælles gennemgang, da der er alt for mange der
”piller og stiller” ved det, med det resultat at de næste som skal bruge det,
ikke kan få det til at fungere optimalt, og det giver for meget uro til
arrangementerne.

3. Generalforsamling i DI, den 26. november i Slagelse, hvem deltager?
Indstilling til Klub- og sportskomite – vi har ingen emner i Faxi på stående fod.
Vi håber mange vil deltage da det er på Sjælland i år.
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4. Arrangementer i Faxi i efteråret og 2018
- Vi holder et foredrag med hestetandlæge Mette Aarup den 11. januar,
forsøger at holde et medlemsmøde omkring avl den 8. februar. Vintertølt
håber vi bliver den 10/3-18 og baneåbning den 4/4-18. I maj går vi efter et
Kr. Himmelfart stævne, i august forsøger vi at få et Gædingakeppni DRL
stævne på Hedeland. I september er der islandshestens dag og i oktober er
der traditionen tro Gaman

5. Generalforsamling i Faxi – Vi planlægger at holde generalforsamlingen den
27/1-18 – nærmere om sted og tid. Heidi og Ann ønsker ikke at genopstille, så
vi skal have kandidater til nye medlemmer i bestyrelsen.

6. Nedlukning af klubhus og bane. Mogens kontakter dem der skal komme og
tømme toiletterne, og containeren. Jesper sørger for at containeren bliver sat
fast så den ikke flyver rundt på området. Karin og Nete tager en
oprydningsdag på lørdag og derefter bestilles der efterårs rengøring.
7. næste møde 30. november hos Karin
8. evt.

