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Afbud fra Jesper og Helena

1. Info fra formand
 Hedeland, arbejdsdag på lørdag den 21. – håber mange vil komme og give
en hånd med
 DI Klub møde – Jørn Hartvig informerede om det nye Strategi ridespor som
DI har fået midler til fra DIF og har ansat en ½ tids konsulent til at
koordinere ridestierne i DK. Her på Sj. Vil man arbejde på at gøre
Istidsruten til ridespor og i Jylland er det Hærvejen der vil være den
gennemgående. Ideen er at man skal kunne forbinde Norge, Sverige og
Danmark i et Vikinge-tema vi Tyskland til Frankrig, hvor der er en enorm
riderute ”De tre musketerer” som tema. Jørn Hartvig er bindeled mellem
DI klubkomiteen og Natur og Bredde komiteen og så Strategi ridesporet.
Der er forlydender om at DI generalforsamlingen bliver holdt på Dalum
med jub.fest og overnatning.
Den 21. oktober bliver jub.året markeret på Nordatlanten i København ved
den Islandske ambassade. Vi ved endnu ikke hvad.
Der er pt sponsoreret 265.000 kr. til Hedelandsprojektet fra lokalklubberne
på Sjælland – det er så dejligt. Men der kan godt bruges flere penge og vi
arbejder derfor stadig med ideen om at lave et støtte arr. Til fordel for
Hedelands projektet – for eks et stævne hvor vi finder sponsor til præmier,
rosetter, dommerne donere deres tid, vi får Hedeland og pasudstyr uden
beregning mv. – således at alt indtægt går til projektet. Det er desværre
rigtig svært at finde en ledig weekend i sep. til at gøre dette.
 Henvendelse fra Herning Landsskue om vi har showryttere der vil opvise på
landsskuet i starten af juli. Nete har forelagt dette for Kirsten Møller
Jacobsen, som bringer det videre til kvadrillen. Der er dog en stor
udfordring der hedder økonomi, da der ikke umiddelbart er budget til at
fragte heste til Jylland. For 10 år siden deltog Faxi ryttere på Landsskuet,
men fik betaling til bro og stillet campingvogne til rådighed i Herning. Vi
afventer tilbagemelding fra Herning.
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 Vi søgte Seas/Nve igen igen og har igen fået afslag – øvøv
2. Feedback Vintertølt og arbejdsdag
 Vintertølt forløb fint. Cafeterieholdet gjorde et kæmpe arbejde og
solgte 30 l suppe!! Det er et fint sted at holde stævnet, da der er fint
udstyret køkken, hvorfor vi ikke har nøde at tage så mange ting med
fra Faxibanen. Der blev ikke drukket så meget øl og vand, så det er
sat på lager. Pænt overskud totalt – når der tages i betragtning at vi
har mange drikkevare på lager, og dommer samt hjælpere er
bespist.
 Vi fastholder at deltagerne skal hjælpe og hvis ikke de ønsker det,
må de ride stævner i en anden klub.
 Der er behov for teknik dag på banen, hvor repræsentanter fra
kvadrillen, stævneudvalg og bestyrelsen er til stede. Det sker alt for tit
at der er problemer med opstart af lyd og så bliver der pillet på
anlægget og så er der slet ikke nogen der kan finde ud af det…
 Der skal laves en ny sandkasse – Michael er på denne opgave
 Steen Hansen har tilbudt at undersøge muligheden for nye planter til de
gamle bænke langs volden – det er så tiltrængt.
 Skal vi male klubhuset – ja vi vender tilbage med en dato, når vi får
mere sommervejr.


3. Økonomi
 Vi har ikke overført penge til Hedeland endnu, men har ca. 148.000 på
kontoen, og har pt 230 medlemmer – lidt flere end tidligere på samme
tid af året.
 Vi overvejer stadig at købe en laserprinter
 Tilskud til de unge, regler og krav:
Vi ønsker stadig at støtte vores unge i klubben. Primært de som rider
DRL/WRL stævner og går efter at ride A-sport. Men det kan også være
støtte til undervisning, da dette er en dyr post for rytterne. Herudover
kan vi også overveje at give støtte til juniorer/unge der vil deltage på
”ride lejr” i ind-og udland. Det er er et ufravigeligt krav er, at de som
modtager støtte, er aktive i Faxi – dvs. de repræsentere Faxi når de ride
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stævner og de arbejder aktivt i klubben i et af vores udvalg, er aktive
hjælpere til vores arrangementer, eller på anden måde bidrager til
foreningens fremme. For at modtage støtte skal der sendes en
ansøgning til bestyrelsen, som på næstfølgende bestyrelsesmøde
behandler denne.
 Økonomi i stævnerne – Pt. har vi 2 DRL stævner på programmet, Kr.
Himmelfart stævnet i maj og Gædingakæppni stævne på Hedeland i
august. Det første er et 1-dags stævne og da vi kun rider udtagelser, er
der plads til rigtig mange starter, så dette stævne ser ud til at give et
pænt overskud. Gædinga stævnet er et to-dagsstævne, hvor vi har
udgifter til baneleje, dommerovernatning og forplejning m.v. Derfor er
det et helt andet budget der kommer på dette stævne.

4. Kr. Himmelfart stævne
Der er i skrivende stund 72 deltager og 126 starter til dette stævne 😊 Dvs.
at der er 24 ledige starter, før vi når max.
Det betyder også at vi er nød til at lave ekstra folde. Der er 3 hingste
tilmeldt, så vi kan ikke bruge hingstefoldene til at have 2 heste i…
Herudover får vi behov for at få det gamle partytelt stillet op, så deltager
og publikum kan være i det, således der ikke skal være så mange
mennesker i klubhuset.
Karin og Githa har en menu klar 😊 og vil selv spørger rundt efter gode
stabile hjælpere. Vær opmærksom på om vi har kaffekopper nok – kan evt.
købes i Biltema til fornuftig pris.
Vi indbyder udstyrsbutikkerne til at komme og det er ok for
deltager/publikum at komme og sælge brugt udstyr. De skal selv sørger for
at medbringe borde/telte til at have tingene på.
Der skal laves en hjælperplan – det gør Nete og stævneudvalget, men der
bliver behov for yderligere hjælp.
Foreløbig opgaveliste:
Før stævnet:
 Sætte partytelt op
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Sætte dommertelte op
Bane pleje, køre vand på
Opsætte ekstra folde
Ordne toiletter
Tjek af lyd (musik, speak)

Under stævnet:













Indtjekker
”Pakeringsvagt” der kommer mange trailere og de skal parkeres tæt
Sætte flag op
Sætte højtaler op
Cafeteria tjans
Ledvogter
Indpisker
Dommer sekretær
Speak
Bane pleje/vand
Dommerforplejning
Tage billeder af resultater og læg på FB

Efter stævnet:









Nedtagning af dommertelte
Nedtagning af partytelt
Nedtagning af ekstra folde
Nedtagning af flag
Oprydning i cafeteria
Tage højtaler ned
Tømme skraldespande
Dommerrapport

5. Hjemmesiden og FB siden / Jesper – punktet udsat til næste møde

6. Kommende arrangementer
 2. maj – forberedelse til Dyrskue, Helle M og Michael laver invitation
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 Evt. workshop om frivilligheds politik – vi tænker videre ..
 Evt. ny arbejdsdag – maling af klubhus – vi vender tilbage med dato
 Fejre DI 50 års jubilæum - Evt. kvadrille med 50 deltager, Kirsten vil
gerne stå for denne
 GædigaKeppni stævne, der skal snarest laves invitation til Sporti. Er der
behov for at bestille bokse til dette stævne?? Vi vil helst undgå dette –
men der er til stadighed heste der ikke kan stå på fold i to dage.. vi
tænker lige lidt..
 Gaman – Stine og Helle står for dette. Skal vi holde et ”åbent Gaman” i
anledning af 50 års jub.? Skal vi genoplive Gaman festen og fejre
jubilæumsfest i den forbindelse?

7. Nyt møde, onsdag den 13. juni kl. 19 på Faxibanen. Janni og Mogens sørger
for forplejning.
8. Evt. – SJ. Media har annonceret at de uddeler midler til frivilligt arbejde. Vi
sender en ansøgning.

