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Dagsorden 

 

1. Info fra formand 

 

- Klubkomite møde, den 28. marts i Hedeland. 

Der er tilmeldt 2 fra bestyrelsen. Der er kun tilmeldt 10 i alt fordelt 

på 6 sjællandske klubber. Det er ikke den store tilslutning fra de 

sjællandske klubber!!  

 

- St. Bededagsstævne på Hedeland 12/13. maj  

Vi deltager og hjælper her. Overskuddet går til Hedeland. De vil 

gerne have tovholdere til de enkelte områder. Der er tovholdere på 

cafeteriet og sekretariatet. Vi melder tilbage vi gerne vil stå for 

indtjekning og folde.  

 

- Afregning fra foredrag med Maja Guldborg modtaget. Bente 

Nordbjerg har lavet regnskab. Der er overskud på kr. 1.611,- som 

skal deles mellem Faxi og Thor.  

 

- Thors ridehus. Ridehuset er færdigt den 19/4 og der er åbning. Det 

er blevet 20x40 meter med bokse i den ene ende. 

 

- Undervisning på Faxibanen af Luther, Jeanette Holst Gohn, og Sys 

Pilegaard, datoerne opdateres på Faxi kalenderen. 

Kvadrilledatoerne er også kommet på kalenderen. Der er enkelte 

sammenfald men det har ordnet sig. 
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Kik på kalenderen, når der er undervisning. Der kan sagtens rides 

alligevel også på opvarmningsbanen. De ryttere der får undervisning 

på FAXI banen skal være medlem af klubben. Banen er ikke lukket 

når der undervises. Men tag hensyn til hinanden. 

 

Traktoren på banen er repareret af Henning Knudsen så den er fuld 

funktionsdygtig. Tak Henning  

 

2. Opfølgning på Vintertølt  

- økonomi, har vi hørt fra Mogens. Indtjening mellem 8 og 9 tusinde 

kroner. Indgraveringen på pokalerne er ikke betalt endnu, men fint 

overskud. 

- Tak til damerne i cafeteriet, og tak for dejlig suppe til Kirsten 

Roldhave og mand. 

- Der var ikke helt styr på arbejdsopgaverne, eks dem der skal give 

bånd på, deres afløserne kom ikke når de skulle, derfor var der 

nogen som ikke fik varmet op. Måske det er nemmere, at det ikke er 

ryttere, der har disse poster.  

- Vi skal annoncere lidt tidligere efter frivillige hjælpere. 

 Vi skal have 2 sæt walkie talkies så der kan kommunikeres mellem 

sekretariatet og indpiskerne. 

-  Ide: Ved indtjekning får deltageren sin arbejdsopgave uddelt på en 

seddel, så ingen kan være i tvivl om hvad de skal lave.    

- Anskaf evt. veste til hjælperne, for eks. til indtjekning, indpisker m.fl. 

- Den sidste oprydning – er altid en udfordring. Vi skal passe på med 

for mange arbejdsopgaver til enkelte personer. Folk har det med at 

smutte inde vi er helt færdige. 

- Indberetninger til DI skal gøres efter hvert stævne. Stine finder ud 

af, hvordan vi skal gøre det. 

- Kære rytter, der skal ryddes op alle steder efter jeres hestes 

efterladenskaber, både ved hestetrailer og folde. 
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- Generelt er Vintertølt et meget arbejdskrævende stævne, da alt skal 

flyttes fra Faxibanen til OHR – det betyder bl.a. meget kørsel 

 

3. Baneåbning den 5. april  

 

- hvem gør hvad, hvem er ansvarlig for de enkelte opgaver? 

- Ann er tovholder på rengøring af klubhus og sekretariat 

- Heidi kommer når hun har fri og rengøre toiletterne 

- Michael tager vandslanger med til påfyldning af vand på toiletter. 

Der laves seddel til indkøb til hegn og nye hingstefold. Nete 

sender den til Karin. 

Jesper tjekker lyd. 

Mogens står for reb til ovalbanen. 

Kirsten kommer med suppe og brød og der grilles pølser. Nete 

bager kage. Kirsten og Nete sørger for forplejning. 

Der skal ikke males, men fjernes alger. 

      Der skal købes 40 stk. Ledhåndtag og 100 stk. isolatorer 

     Nete er koordinator. 

     Michael sørger for sand til sandkassen. 

     Vi skal have lavet udluftning til sekretariatet. Jesper indkøber. 

 

4. Træningsstævne den 10. maj 

- Mogens har meldt sig som stævneleder og stævnet er lagt på 

Sporti ;) 

- Emilie vil gerne tage sekretariatet  

- Mogens har planer for mad som kan tilkøbes. 

- Stine vil gerne skaffe sekretærer, bånduddeler og ledvogtere, 

hjælpere til cafeteriet. 

- Michael tjekker ind. 

- Heidi indpisker. 
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- Karin tager indkøb til cafeteriet, men skal også ride så vi skal 

finde en tovholder til cafeteriet. 

 

5. klubstævne, den 17. juni 

- Vi har 3 dommer på plads til bedømmelse af traditionelle 

sportsklasser.  

- Øvrige discipliner: Øl tølt, Børnetølt og evt. 3-gang. 

- Vi indkøber kød til fælles buffet og deltager tager selv salat og 

kartofler, samt andet tilbehør med til fælles buffet.   

- Stævneleder Nete og Stine er backup. 

- Indkøb til cafeteriet står Karin for. Vi får frivillige til at dække 

dagen.  

- Invitation til Sporti – Stine og Nete. 

- Fordeling af øvrige opgaver – på næste møde 

- Indtjekning og baneplejning Michael. 

 

6. Kommende arrangementer  

- Bedømmelse af heste – på Faxibanen, Stine laver invitation, 

Michael og Helle kikker på heste. Nete sørger for forplejning. 

- Kvadrille datoerne er lagt på hjemmesiden. Det er helt op til 

kvadrilleholdlederne og holdet at beslutte hvilke opvisninger de 

vil deltage i. Ønsker holdet at tage til Islandshestensdag skal 

deltagerne selv varetage eventuelle arbejdes opgaver før, under 

og efter opvisningen. 

 

7.  Vedligeholdelse af Faxibanen:  Banen er desværre ujævn og har 

brug for at blive afrettet og tromlet igen. Vi skal finde en dag hvor 

Henning C. og Jesper kan ordne den. Vi skal leje vibrator tromle – en 

større model end sidst, men den kan deles med rideskolen som også 
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har brug for den. Forslag om den 1. og 2. april – tjek med Henning 

og udlejning, hvis ok må vi aflyse kvadrillen den dag. Nete tage 

kontakt til Kirsten og Tenna og melder ud på hjemmesiden.  

 

8. Evt. Nete bringer computerne op. De duer ikke. Vi har måtte låne 

Susans PC. Jesper kikker på computerne.  

 

9. Jesper kikker efter en laserprinter. Vi skal overveje om vi skal købe 

nyt head sæt, da det vi har, kun har batteritid på 2 t. Nyt vil ligge i 

prisklassen kr. 4.000. 

 

Næste møde er den 31. maj kl. 18.30 i klubhuset på Faxibanen 

 

 

 

 


