Referat fra bestyrelsesmøde, onsdag den 13. juni 2018, kl. 19.00 på Faxi banen.

Afbud fra Jannie og vi har intet hørt fra Helena

1

Info fra formand
Faxi var aktivt med ved dyrskuet, dels havde vi mange medlemmer der deltog som udstiller med
fine resultater og dels stod vi for show kvadrillen derinde. Kristen og Tenna havde rytterdelen og
Nete havde kommunikationen med dyrskuet. Vi fejrede DI 50 års jubilæet lørdag aften efter
kvadrillen havde redet og var omkring 50 mennesker. Jørn Hartvig som har været racerepræsentant
har givet kasketten videre til Mogens Marker Kofoed som har været med som føl i år.












Vi har købet et Islænder-skilt med Faxi navn på som skal sættes op ved vejen ned til banen, der er
flere der køre ned til rideskolen, når de kommer første gang. Vi skal finde en god måde at få det sat
op.
Printer – ny laserprinter er købt og taget i brug.
Kursus med Alexandre Dannemare, fra USA – forløb rigtig godt, selv om hendes fly var forsinket
med 26 timer!! Der var stor tilfredshed fra rytternes side og de vil gerne være med igen hvis vi kan
få arrangeret et ny kursus. Det kan dog kun lade sig gøre hvis vi kan dele flyudgiften med andre.
Denne gang skulle hun dømme stævne i Herning som dermed havde betalt rejsen.
DM 2019 – Vi er blevet spurgt om vi sammen med Thor klubben, vil stå for DM i Gædinga til næste
år på Hedeland. Det har vi sag ja til og håber på stor opbakning fra vores medlemmer, da der bliver
brug for mange hjælpere.
Riderute – Nete deltager i møde om rideruter i vestsjælland. Mødet foregår hus Caroline Seehusen,
som har samlet en gruppe deltager fra rundtomkring i området der har interesse for naturridning.
Istidsruten er blevet sponsoreret af Nordea Fonden, men af en eller anden grund vil de ikke have
heste med på den rute :(
FB siden – under ”om” står der vi har hang til fadøl – det vil vi rette, ikke at vi ikke kan lide øl, men
vi synes vi er lidt mere seriøse end det. Jesper kommer med forslag og bliver med adm.på siden.

1. Feedback fra Kr.Himmelfart stævne
 Generelt – godt stævne med mange helt nye deltager, en del fra nordsjælland. Alle har rost
stævnet for at være hyggeligt og velorganiseret. Det er dejligt, for det er et kæmpe arbejde at
få det hele til at hænge samme. Der er stadig en udfordring med at alle tager deres
hjælperopgaver, så det må vi til stadighed være opmærksom på. I sekretariatet kørte vi for
første gang på det nye Ice-test system og Emilie havde styr på det – men havde rigtig god hjælp
fra Susan fra Thor som havde tilbudt sin hjælp – 1000 tak for det Susan.
 Cafeteria – der blev solgt rigtig godt, stor tak til Ghita og Karin for deres store arbejde. De
havde god hjælp af Victor som altid er en knag til at hjælpe 😊 Eileen stod for dommer
forplejningen, det fungerede rigtig godt og var også en stor hjælp at cafeteriet ikke skulle
sørger for det.
 Økonomi – Mogens har ikke helt overblik endnu, men stævnet giver et pænt overskud.
2. Næste stævne, Gædingakeppni på Hedeland, 18/19. august 2018
 Hvem gør hvad – Nete laver invitation og forsøger at få arrangeret en form for pasløb. Der
er ikke økonomi i at lave pas-klasser, da de skal holdes over to dage og dermed skal vi
booke sportsdommer til begge dage ud over Gædinga dommerne. Det er der simpelthen
ikke økonomi i.
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Stævneudvalget har holdt møde, og er super engagerede og vi har fordelt en del af
opgaverne. June H vil gerne være stævneleder, Eileen står for dommer forplejning mv., Mia
bestiller overnatning til dommerne. Nete står for dialog med dommer og sporti formular
mv. samt budget .

3. Økonomi generelt, herunder ansøgninger fra junior/ungdom - Vi har fået en ansøgning om støtte
fra en ungrytter som vi har behandlet og giver tilsagn om støtte. Vi behandler ansøgningerne
løbende, og tager i den forbindelse hensyn til hvor aktive de er i klubben. Mogens fortæller at vi har
pænt beløb i banken, og med seneste overskud fra stævnet har vi stadig fin økonomi selv om vi lige
har overført de 20.000 kr vi har doneret til Projekt Hedeland.

4. Ny hjemmeside – vi har længe talt om at få en mere opdateret hjemmeside, specielt med en bedre
kalenderdel som man nemt kan få tilgang til fra mobilen. Jesper har fået en test som vi har set og
den ser rigtig godt ud. Vi har besluttet at Jesper køre videre med projektet.
5. Faxibanen, fremtiden – Vi er ca halvvejs i vores lejeperiode og vi skal have kontakt til Søren mhp at
genforhandle aftalen. Søren er ved at rive ned og bygge om og skal i den forbindelse have mere
strøm ind – han har spurgt om han evt kan bruge at ”vores strøm” i dagligdagen og dermed spare
at få lagt erhvervsstrøm ind. Det er aftalt at han undersøger med el-manden om hvordan vi kan
gøre det – da det er få dage om året vi har brug for al vores strøm kapacitet – og de dage skal Søren
så vide han ikke kan bruge vores strømfase. Der skal formegentlig sættes en bimåler op. Når vi
kommer til at genforhandle vores lejeaftale kan vi evt. spørger Finn Nejstgaard om hjælp til at kigge
aftalen igennem.
6. nyt møde, 8. august 2018 på Faxi banen, kl. 19
7. evt.

