DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde FAXI

Afholdes hos

Tidspunkt

D. 2. september 2020
1. Godkendelse af referat fra

Karin og Ole, Højbjergvej 55
Godkendt

Kl. 18.00 med spisning

2. Godkendelse af dagsorden

3. Økonomi status v. kasserer

4. Afholdte arrangementer –
”Vintertölt” og Føltur –
Evaluering

5. Juniorteam
Status – og fremtid
Vi skal tage stilling til holdets
evt. fremtid på baggrund af
henvendelse fra Jeanette.
6. Åbent Hus arrangement.
Vi besluttede på mødet d. 6.
juli, at markere Islandshestens
dag d. 27. september, da sidste
søndag i september hidtil har
været DI’s dato for denne dag.
DI har imidlertid ikke meldt
noget ud om Islandshestens dag
i år, og DRF har af den grund i

Der orienteres om fondssøgning i pkt. 3
Nyt pkt. 12 – Dronefilm af kvadrillen.
Ny tekst til pkt. 7:
Gaman - skal vi afholde det på traditionel vis - som vi har gjort
det de sidste 30 år? spørger arrangørerne
Orienteret.
Regnskabet for vintertölt blev fremlagt.
Vi skal passe på, at vi ikke køber for meget ind til Cafeteria.
Der er et pænt lager lige nu.
Samlet var der overskud på stævnet.
Fondsansøgninger katalogiseres Mie har lavet ansøgninger og
har flere i støbeskeen.
Vi har fået positiv response på ansøgning om midler til vores
”åbent hus” dag.
Der ansøges om penge til toiletløsning – Mie og Ole
samarbejder om det konkrete – Der laves et møde med VR i
forhold til spørgsmålet om evt. tankløsning. Pernille kontakter
VR.
”Vintertölt”var et fint stævne – dejligt at være i gang igen
efter Coronanedlukning - bortset fra, at Icetest centrale server
gik ned. Det blev taget med godt humør.
Cafeteriet skal der lidt bedre styr på. Det fungerede godt, at
der var forudbestilte sandwich.
Der er brug for opbakning til printer, så vi har to. Bestyrelsen
bevilgede en printer. Der aftales indkøb.
Følturen gik rigtig fint – der er kommet en del skriftlige
tilbagemeldinger. Vi gentager arrangemnentet til næste år.
Ann er tovholder på etalberingen.
Vi har desværre måttet lukke vores juniorhold.
Vi bakker naturligvis op om evt. andre initiativer i forhold til
juniorer
Vi prøver evt. at involvere juniorerne fra klubben til åbent hus.
Ann er tovholder på det videre program.
Vi satser på at Vipperød Ridecenter er uden for karantæne på
dagen.
Pernille kontakter Vipperøde Ridecenter.
Ann Kontakter DI.
Vi beslutter placering derfra.
Ann har haft kontakt til TNKR, som har givet grønt lys for at
benytte deres baner til arrangementet, hvis vi ikke kan
afholde det i Vipperød.
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7.

8.

9.

10.

deres kalender anført dagen
som d. 12 september, som er
den dag man bruger i Island.
Hvordan skal vi tilrettelægge d.
27. september? Som så bliver
en Faxi-”Åbent Hus” dag?
Gaman –
Gaman - skal vi afholde det
på traditionel vis - som vi har
gjort det de sidste 30 år?
spørger arrangørerne
DI´s klubdag i Vissenbjerg.
Mie og Ann er tilmeldt. Kort
drøftelse af dagsordenen.
(Bilag)
Deltagelse i DIgeneralforsamling d. 21. Nov.
2020 på Fyn.
Årshjul – Kort drøftelse af
årshjulet, som skal på næste
møde (Bilag)

Ja – Mie kontakter Udvalget.
Invitationen er fin og kan godt lægges op.
VI glæder os!!

Der er ikke umiddelbart noget vi skal have med derover, vi
lytter og tager ting med hjem.

Mie, Eddie og Pernille deltager.

Vi afsætter et klubstævne og nogle træningsstævner.
Vi melder ind vedr. Rankingstævne. Mie kontakter DI.
Karin og Ole laver et oplæg til Årshjul/Årsplan for det næste
år. Det sendes ud som bilag og med forslag fremlægges på
næste møde.

11. Ny mødedato og punkter til
næste møde.
(Ikke udtømmende)
12. Dronefilm

Henvendelse fra et Faximedlem omkring 3 aktiviteter.
• på opdagelse i naturmarken – foder til den islandske
hest.
• Kone Ridetur:
• Workshop om afbalancering af hest og rytter med
Katrine Fribo:
Bestyrelsen bakker op om alle 3 dele. Ann kontakter.
Torsdag d. 8. kl. 18.00 Hos Pernille.
Årshjul/årskalender – (bilag fremsendes fra Ole og Karin),
Kaffetölt, Generalforsamling, tilbagemelding fra Klubmødet i
Vissenbjerg…..
Der er kommet en forespørgsel omkring at engagere en
dronefører, til at optage en video af vores kvadrille.
Vi er positivt indstillet for konceptet.
Realisering varetages af Kvadrilletrænerne. Vi beder om et
oplæg. Eddie kontakter.

13. Evt.
Refernt: Ann
Evt. Afbud – Lisbeth Sulsbruck
Til stede (Som udgangspunkt.):
Pernille Kirschheiner, Karin Elmquist, Eddie Madsen, Mie Møller Jakobsen, Ann Busch
og suppleanter: Ole Elmquist, Lene Kildegård og Lisbeth Sulsbruck
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