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Vi starter mødet kl. 18.00 med spisning – herunder præsentation af 

bestyrelsen  

  

Dagsorden:  

  

1 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde   

Vi vil fremover godkende referat over mail, så dette vil blive slettet 

som punkt fremover.         

  

2. Valg af referent  

 Ann Dietz              

  

3 Opsamling på generalforsamling   

  

Der var mødt rigtig mange frem til generalforsamlingen, og der var 

en god stemning.  Det er godt at der er flere der gerne vil i 

bestyrelsen. Så vi måtte til valg.  

Vi vil ikke igen leje os ind hos Hagested forsamlingshus, da det bliver 

for dyrt.  

Der er en juniorrytter fra Faxi der gerne vil søge økonomisk støtte 

fra Faxi til at deltage i stævner og undervisning. Hvilken regler og 

rammer sætter vi op for økonomisk støtte? Vi beslutter følgende:     

Hvis du som junior rytter i faxi opstiller i Fipo klasserne kan du søge              

tilskud til dine udgifter, dog Max 1200 kr. pr år. Der skal fremvises 

kvittering fra Sporti.  
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4 Konstituering af bestyrelsen  

  

Formand: Nete Jørgensen  

Kasser: Mogens Buskbjerg  

Næstformand: Michael Boberg  

Bestyrelsesmedlem Jesper Swahn valgt for 2år, Baneansvarlig.  

Bestyrelsesmedlem 1år, Karin Prip  

Supplanter: Ann Dietz, Heidi Larsen og Stine Weinreich  

  

Webmaster; Pernille Kirchheimer  

  

5 Årshjulet  

 Vi gennemgår årshjulet.             

  

6 De kommende arrangementer – hvem gør hvad  

  

Stine har sørget for dommer til alle stævner.  

Vintertølt: der er kun tilmeldt 34 på nuværende tidspunkt. Fordeling 

af opgaver er foretaget på sidste møde, dog vil Ann og Heidi være 

tovholder på hjælperne.  

  

Baneåbning den 5/4 – der skal laves nye hingstefolde. Alt hegn 

gennemgås på foldene.  Der skal købes nye stolper, nyt reb på dele 

af ovalbanen – Karin vil undersøge mht til tilbud på dette. Nete laves 

invitation, som ligges på hjemmesiden og FB hurtigst mulig.   
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Undervisning med Luther: pt. Mangler der tilslutning til undervisning 

i ridehus, vi overvejer at udsætte til vi kan ride udendørs.  

  

  

Kvadrille: Ann taler med Kirsten og Tenna om tider og nye 

opvisnings muligheder. Skal kvadrillen igen deltage i 

Bernstorffspaken? I så fald skal der påregnes arbejdsopgaver 

derinde.  

  

Stine har et ønske om at Faxi står for undervisningsrække med 

uddannet underviser – Vi arbejder på det.  

   

        

7 Hjemmesiden – hvordan virker den og opdatering med nye          

oplysninger, kontaktmails mv.  

  

 Pernille orienterer, og nye muligheder drøftes  

             

   

8 Evt.  

Tromle skal vi eje eller leje. Det er dyrt at købe en trommel og der er 

risiko for tyveri. Så vi lejer i første omgang.   

  

Kvadrille: Ann har talt med Skagi i Kalundborg ang. Opvisning i 

Kalundborg af Faxi kvadrillen. Det er helt fint for dem da de ingen 

kvadrille har.  

  

Klubaftner, Karin foreslår at de genoptages – evt afslutning med grill  
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Næste møde den 22. marts – hos Michael  

  

  

                    


