
Indkaldelse til bestyrelsesmøde onsdag den 31. maj kl. 18.30 – Mødet 
holdes i klubhuset på Faxibanen  
    

Referat af mødet:  

Der er afbud fra Stine, Heidi og Karin 

 

Dagsorden:   

 info fra formand  

Der er samarbejde med Thor om stævne 1-2 juli på Hedeland/ sport – er der 

nogen der vil hjælpe?  

Nanna gør det rigtig godt – vi ønsker tillykke og pøjpøj  

Kvadrillen / show i Roskilde: Der deltog ca 20 Faxi medlemmer i Kvadrillen 

på Roskilde dyrskuet. Kirsten overtog ansvaret da Bo Hansen skulle dømme 

i Svenborg. 

 

1. feedback træningsstævne  

 

hjælperplanen – en svær opgave at få til at gå op. Vi fastholder at hvis man 

vil nyde må man yde og hjælpe til. Der er simpenthen ikke hænder nok til at 

hjælpe, hvis rytterne ikk giver en hånd med.  

  

økonomi for stævnet, er ikke endeligt opgjort  

  

2. feedback på St. Bededagsstævne 

 

Det fungerede ikke med vores indtjekning!! Indtjekker dukkede ikke op, så 

det arbejde der var lavet på forhånd med at fordele folde mv. blev ikke 

optimal  Herudover hang opgaverne hang på meget få hænder - det må 

kunne gøre bedre. 

Regnskabet er ikke endeligt, men som det ser ud nu bliver der et overskud 

på ca 10.000 – i underkanten af hvad der plejer at være, bl.a. pga højere 

dommerudgifter. Overskuddet går ubeskåret til Hedeland. 

 



 

 

  

3. Kasserer arbejdet/ økonomi  

Kr. 130.000,- i banken. Vi mangler afregning til DI og senere på året den 

store udgift til Søren for leje af banen. Mogens vil gerne undgå for mange 

andre arb.opgaver udover kasser opgaven.  

 

  

4. Klubmesterskab den 17. juni 2017  

 

Der er pt 25 tilmeldt fordelt over 50 starter.  

Der er ”brok” over vores udmeldinger om at der skal hjælpes, men vi 

fastholder vores holdning om dette, indtil der er en gruppe som melder sig 

til at hjælpe med diverse opgaver, så som cafeen, indpisker og ledvogter, 

sekretariat mv. Vi hører gerne fra medlemmer der gerne vil give en hånd 

med  

 

Hvem gør hvad:  

Stævneleder: Nete 

Cafe: Karin står overordnet for den, herunder indkøb til grill selvpølser, 

toast, øl og vand + kaffe 

Sekretariat:  Emilie mfl., 

Speak: Stine m.fl 

Bane + indtjek, Michael 

Opsætning/nedtagning af telte og højtaler – vi spørger Steen , 

Lyd; Jesper  

Fællesspisning; Heidi – indkøb af kød til fællesspisning og organisering af  

opdækning mv. 

 

Nete tjekke om der er rosetter, til de første 5 deltager  

Ann har gave til Børnetølt,    

 

Alle sørger for 2-3 sponsorgaver – meld tilbage til Nete om gaverne, skriv ud 

På Faxi siden og bed om hjælp til gaver  

 

 



5. Træningsstævne Gædinga Keppni, august 16.  

 

Nete arbejder på at skaffe dommer. Kun Bo har svaret positivt tilbage, Har 

skrevet til Sirpa i Sverige  

Hvem vil være stævneleder af dette stævne?? 

 

6. Gædinga Keppni på Hedeland den 17. september  

 

Hedeland booket søndag den 17/9 og Stine arbejder på dommerbesætning.  

Hvem vil være stævneleder? Hvordan tjener vi penge på stævnet? 

 

Bookning af Pandekagevogn / Nete  

Vi sørg selv for salg af morgenmad, kaffe og kolde drikke  

Hvem sørger for dommer forplejning??  

Book Sine L til Speak / Nete 

Ann tager sig af cafeteria – slag af morgenmad, kaffe og kolde drikke   

  

7. Næste møde 29. juni på faxibanen, kl. 18 vi spiser en sandwich / Nete 

bestiller 

  

8. Evt. Der skal slås græs også på foldene, Michael kontakter vores græsmand. 

 

Referant: Nete  

  

   


