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Bestyrelsesmøde FAXI 
 
D.  06-07 2020 
 

Afholdes hos  Tidspunkt 

Eddie 
Fredensvej 15,  4180 Sorø 

Kl. 18.00 med spisning 

1.  Godkendelse af referat fra  Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden  
 

Dato rettet til 6/7-20  – Ellers godkendt. 

3. Siden sidst. 

• Banedag 

• Kvadrilletræning 

• Strik og rid 

• ”Vintertölt – om 
sommeren” tilmelding er 
åbnet. 

• Juniorsamling i Gyrstinge 

• Udvalg siden sidst? 

Banedag: 
Vi nåede rigtig meget, og der var mange fremmødt. Vi 
mangler stadig enkelte ting. Den sidste klargøring af banen 
laves i løbet den kommende uge. Og vi laver en banedag 
mere i det tidlige efterår, så faciliteterne er helt klar til 
næste år. Græsset skal slås senest søndag d. 12/7. 
Kvadrille  
Det går så fint. Der er mange deltagere. 
Vintertölt 
Der er 28 deltagere foreløbig – Der laves en 
rollefordelingsliste, når tilmeldingen lukkes. 
Lene bestiller og henter morgenbrød til dommerne, henter 
sandwich. 
Eddie henter vand og øl –  
Der indkøbes is, chokolade og evt. muffins i indpakning. Mie 
køber ind, Lisbeth tager tjansen på dagen.  
Strik og rid  
Der var ikke så mange, men det var vældig hyggeligt og der 
var masser af kage. Vi prøver igen til efteråret (Lene er 
tovholder på en ny dag). 
Juniorsamling gik godt!! – der ligger billeder og en 
præsentation på hjemmesiden under: ”Aktiviteter – Faxi 
Ungdomsteam”. 
Udvalg/arbejdsgrupper 
Vi skal i løbet af efteråret forsøge at sikre forskellige 
arbejdsgrupper. F.eks. klubaftener… 
Faxi er medunderskriver på protestskrivelse omkring 
Bidstrupskovenes fremtid for ryttere. 
På grund af tidspres, er der tagget en formandsbeslutning 
om, at Faxi er medunderskriver på en protestskrivelse i 
forhold til intentioner om at udlægge dele af 
Bidstrupskovene til græsning for Kvæg og heste og dermed 
begrænse adgangen for ryttere væsentligt. Betyrelsen tog 
det til efterretning. (Se evt mere ved at søge optagelse i 
Facebookgruppen: ”Hestefolket i Bidstrupskovene” 
https://www.facebook.com/groups/1347778988745601 

  

https://www.facebook.com/groups/1347778988745601
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4. Økonomi v. kasserer - Faxi er blevet tilkendt 19.400kr. fra Covid 19 puljen 
på baggrund af den ansøgning, som kassereren 
sendte ind. 

5. fremadrettede aktiviteter  
Opsamling og tilbagemeldinger 
fra ”to- punkter” fra sidste møde. 
(Se referatet fra sidst) 

Føltur –  Jon og Louise fra Stald Akur har givet tilsagn om at 
speake. 
Ann har lavet et oplæg til turen, som sendes ud via Sporti og 
lægges på hjemmesiden og Facebook.  
Kaffetölt – afvikles d. 22. november Ann finder et par 
stykker til at hjælpe med planlægningen. Ann finder 
kommentator.  
Kristihimmelfartstævne 
Vi overvejer at lægge et Kristihimmelfatstævne evt. som et 
åbent klubstævne.  
Islandshestens dag  
Vi planlægger, at holde Islandshestens dag i Faxi på den 
formelle dag d. 27. september – Pernille kontakter Louise 
vedr. ændring af Faxirideturen. Kvadrilleholdet laver 
opvisning. 
Jeanette Gohn spørges om ungdomsholdet kan bidrage med 
et indslag på dagen. 
 

6. Leje af Faxibanen til 
stævnetræning 
Henvendelse fra Thor. 

Forespørgsel om lån/Leje af Faxibanen 
Bestyrelsen bakker op om, at Thor kan leje banen. Banelejen 
er 500 kr. Der skal indarbejdes corona-foranstaltninger i 
lejeaftalen. Ann kontakter Jette og laver oplæg til lejeaftale. 

7. Praktiske ting i tilknytning til 
Vintertölt 
 

Er behandlet under pkt. 3 

8. Opfølgning på Banedag – vi skal 
have det sidste gjort færdigt 
hvornår skal det ske? 

 

Er behandlet under pkt. 3  

9. Ny mødedato og punkter til 
næste møde. 
(Ikke udtømmende) 

Tirsdag d. 25. august kl. 18.30 hos Karin og Ole 
Foreløbige punkter: Islandshesten dag, Revidering af 
vedtægter, Kaffetölt, Udvalg/arbejdsgrupper, Mie står for 
booking af lokaler til generalforsamling(Karin og Pernille 
tjekker op på adgange til div. portaler frem til næste møde.  
Mie sender formål for fonde.  

10. Evt.  

 

Refernt: Ann 

Evt. Afbud - Pernille Kirschheiner, Lisbeth Sulsbruck 

Til stede: Karin Elmquist, Eddie Madsen, Mie Møller Jakobsen, Ann Busch 

og suppleanter: Ole Elmquist, Lene Kildegård Jensen 

 


