Indkaldelse til bestyrelsesmøde, onsdag den 6. september 2017, kl. 18 på
Faxibanen
Referat af bestyrelsesmøde i Faxi klubben, 6. september 2017.
Dagsorden:

1. info fra formand
• Thor ridehus. Vi kan godt låne deres ridehus – aktuelt er der søgt om onsdage
hver 14.dag til undervisning. De der ikke er medlem i Thor skal betale 50 kr.
pr. gang.
• Undervisning, udfordringer. Folk er selv ansvarlige for at følge op på
ændringer pga. vejret.
• Seas/Nve ansøgning – køkken/vand. Vi har igen søgt midler fra Seas/Nve
denne gang til køkkenfaciliteter.
• DI klubkomite møde, udsat til 22 okt. Tilmelding via sporti. Hvem deltager?`

2. Gædingakeppni stævne, 17. september på Hedeland
- Detail planlægning
- Hjælperliste – der er heldigvis mange der har tilmeldt sig selv via FB
- Program – laves endeligt den 12/9. Pt er der 46 tilmeldinger
- Kontakt til dommer. Der skal styr på betalingen til dommerne. Og vil de
sidde i deres biler eller skal vi sætte telte op?
- Vi mangler stadig forplejningsdelen – der er desværre ikke nok der har
budt ind på denne opgave. Rigtig ærgerligt!! Vi må derfor vælge at købe
frost frikadeller, pølser og kartoffelsalat.
- Vi har besluttet at købe ny dommertal – er bestilt og på vej
- Vi skal bestille rosetter NU og efter nytår skal vi bestille til det kommende
år.
3. Gaman. Der mangler også forplejning. Nete står for cafeteriet den dag.
• Kæphesten - der kommer en vandrepokal fremover med navn på
modtageren.
•
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4. FB siden – retningslinjer. Nete kontakter admin, for at overtage facebook
siden Faxi . Stine vil gerne være admin. Overvejende er der enighed om at det
ikke er hensigtsmæssigt med salgsannoncer på Faxi FB siden, da vigtige
meddelelser dermed kan drukne. På sigt kan man overveje at lave en ny
gruppe ”Faxi klubben køb/salg”

5. tilbud om undervisning i klubben. Det er pt. Luther. Og Sys Pilegaard kommer
foreløbig en gang til. Jeanette underviser også fortsat og undervisningen
rykker i ridehus fra 24/10.

6. adgang til kalenderen på hjemmesiden – Pernille og andre??.
Jesper taler med Pernille om en åben kalender, som flere kan have adgang til.

7. nyt møde. Torsdag den 26 oktober.

8. evt. Klubaften. Avl Rolf Olsen planlægges til vintermånederne
Jesper har de nye walki talkie med – de ser rigtig fine ud. Vi glæder os til at
tage dem i brug ☺

