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Referat:  

Fraværende; Helena var desværre blevet syg. 

Mødet var oprindelig sat til den 28. februar men blev udsat til den 5. 

marts da der var mange afbud til den 28. februar. 

Mødet startede med spisning og præsentation af bestyrelsen. 

 

Dagsorden  

1. info fra formand 

• Ansøgning Seas/nve – er sendt, vi søger denne gang til køkken/toilet 

• Opladningsbokse på rideskolen, vi er kontaktet fra et firma der 

arbejder med dette og de er henvist til os fra rideskolen. Jesper 

tager sig af dette hvis det bliver aktuelt. 

• Trec bane – Skellingsted / Jørn, møde den 22. marts kl. 17 – ikke 

noget bestyrelsen, kan magte at gå ind i pt. Vi skriver ud til 

medlemmerne og høre om der en nogen der har interesse i dette 

projekt. 

• Støtte arr. Hedeland – stævne. Vi er kontaktet omkring et 

støttearrangement, men der er desværre meget forskellige 

opfattelse af hvem målgruppen er og hvordan det skal forløbe. Det 

ene forslag er en D-stævne i Gaman-stil, det andet et 

Gædingakeppni/pas stævne for alle inkl. Toprytterne. Det hele er 

standet på at Hedeland er optaget hele september og vi ikke kan 

give opbakning til et stævne i industriferien. Men et alternativ 

kunne være at vi i Faxi udvider vores Gaman i oktober til et åbent 

stævne over to dage og donere en del af overskuddet til Hedeland.  
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• Holbæk sportsby – ridesti planlagt… kunne det tænkes at man 

kunne få anlagt et oval/passpor derude. Det er jo plads nok og 

rideskolen ligger lige i baghaven. Mogens finder ud af hvem vi skal 

tage kontakt til. 

• Baneåbning – fastsat til den 4/4, men da flere af os tager til Icehorse 

festival den dag, udsættes åbningen/arbejdsdagen til den 11/4. 

Michael tager ud og får et overblik over hvad der skal laves og 

tjekker op på hvad der skal indkøbes til reparationer. Vi skal have 

gjort forårsrent i klubhuset, sekretariatet og toiletterne. Der skal 

fyldes vand på beholderne til toiletterne. Foldene skal gennemgås. 

Traktoren skal have en forårsgennemgang.  

Karin kommer med de ting hun har haft overvintrende og rester fra 

Vintertølt. Vi må koordinere når vi når lidt tættere på. Vi er klar over 

at kvadrillen når at starte op inden vi har haft arbejdsdag. Nogen 

som har adgang til nye bænke – så trænger de gamle langs banen 

ved volden til en udskiftning.  

 

 

2. Feedback fra generalforsamling – herunder oplæg fra Jan om 

frivillighedspolitik 

• Hvordan kommer vi videre med frivillighedspolitikken  

Det er et rigtigt svært emne, især fordi kun ganske få har meldt 

tilbage på ”stillingsannoncen”. Det er næste som at slå i en dyne. 

Vi arrangerer en workshop på Faxibanen i foråret, for at komme 

videre. Men hvorfor er folk så bange for at give en hånd med?   

• Hvordan får vi stævne og cafeteria udvalg godt i gang 

Vi må arrangere et møde med de personer der har meldt sig, 

lave en ”rundvisning” så de ved hvor tingene er og hvordan det 

fungere med kode m.v. 

3. Vintertølt 



Indkaldelse til bestyrelsesmøde, onsdag den 28. februar 2018, kl. 18 
Hos Nete, Lindegårdsparken 50, 4360 Kr. Eskilstrup 
 

• Før stævneplanlægning – Emilie er i gang med Icetest 

forberedelserne, der er en del ændringer. Der har været 5 

eftertilmeldinger. Nete har lavet hjælperplan, er et kæmpe 

arbejde at få lavet, da flere har 2 heste med og der ikke kan 

planlægges pga. finalerne. Forsøger at få nogle faste 

dommersektrær – det hjælper rigtig meget. Det samme med 

nogle faste gennemgående i cafeteriet.  

• Under stævnet – i sekretariatet får vi hjælp af Sofie Wacker 

hele dage, som tager over når Emilie skal ride. Nete speaker 

tillige med 2 x Stine. 

• Efter stævnet, oprydning m.v. – generelt skal alle give en hånd 

med, men der er sat folk på til div. Poster. Jesper og Mogens er 

hjælpekoordinatore og deres opgave er at der hele tiden er 

indpisker, ledvogter m.v. ud fra den gruppe af hjælpere der sat 

på de enkelte poster. 

4. Kr. Himmelfart stævne – udsat til senere møde 

• Hvem gør hvad, Nete har sent foreløbig invitation til sporti. 

• Stævneudvalg 

• Cafeteria udvalg 

• Andet  

5. Hjemmesiden 

• Andre og bedre funktioner – Jesper har forslag til anden 

hjemmeside med mulighed for kalender brug. Jesper 

arbejder videre, da vi alle synes nuværende hjemmeside er 

for tung at arbejde med. 

6. DI 50 års jubilæum  

• Hvad gør vi i den anledning – Vi vil gerne lave noget i 

anledningen af 50 Års jub i DI, og kunne være en anledning 

hvis der blev lavet et støtte arr. Til Hedeland – vi går i 

tænkeboks. Måske vi skal genoplive aftenfesten efter 

Gaman? 
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• Hvordan takler vi dyrskuet i år – Jørn har fået det røde hus i 

midten af hesteområdet på dyrskuet. Vi undersøger med DI 

hvad de udbyder af reklameartikler. Skal vi ligge op til en 

eller anden form for fælles spisning for alle omkring huset på 

dyrskuet, eller en ”øl-samling” efter kvadrillen har redet 

lørdag aften, hvor vi fejre jubilæet? Gode ideer efterløses 

7. næste møde, den 19. april 2018 på Faxi banen, kl. 19 (uden 

spisning). 

8. evt 

 


