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Bestyrelsesmøde FAXI 
 
D.  9. november 2020 kl. 18.30 
 

Afholdes hos  Tidspunkt 

Pernille 
Højlystvej 36(Tuse Næs) 4300 Holbæk 
(Det blev ændret til et virtuelt møde) 

18.30 

1.  Godkendelse af referat fra  Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden  
 

Godkendt 

3. Siden sidst 
1. Fællesridetur 
2. Tibagemeld vedr. 

Naturmark 
3. Vedr. Konerideture  
4. Dato for Mountain trail I 

foråret 
5. Når Himlen må vente 
6. Årsplan for bestyrelsens 

foreslåede aktiviteter for 
næste år 

 

 
1) God fællesridetur – fuld opbakning. 10 

deltagere.  
2) Der kommer dato fra Kirsten Roldhave 
3) Det kører – nye datoer fremsendes fra Kirsten 

Roldhave. 
4) Det bliver d. 27. marts. + flere datoer. 

Datoerne sendes til Pernille. 
5) Når Himlen må vente. Afventer – Mie finder 

dato i efteråret. 
6) Træningsstævner foreslås onsdag d. 14. april 

og torsdag d. 6. maj. 
Herudover et antal klubaftener (ca. 3) 
Kvadrilletræning lægges ind løbende fra april 
til oktober. 
Pernille indarbejder datoer i årsplanen. 

7) Undervisning? 
 

4. Økonomi Status v. Kasserer Der er ingen bevægelser. 

5. Budgetoplæg 2021 – v. Kasserer 
Bilag v. Karin 

Der arbejdes videre med kassererens budgetoplæg – 
indtægtssiden er meget usikker ifm. Corona.  
Der skønnes på indtægterne og det forsøges 
indarbejdet i budgettet. 

6. Opfølgning på åbent hus. V. Ann. 
Bilag fra Ann 

Vi har jo måttet aflyse Åbent hus og har derfor ikke 
kunnet bruge de bevilgede penge.  
Mie er kontakt til DIF’s Sommer kickoff-pulje udvalg 
om at overføre pengene til et senere tidspunkt. 
 

7. Ansøgning om fondsmidler til etablering 
af bedre og mere tidsvarende 
toiletforhold på Faxis bane. v. Mie 

Ansøgningen er modtaget hos DIF (Danmarks Idræts 
Forbund) 
Vi forventer svar om ca. 4 uger.  

8. Kaffetölt 
Coronatiltag er ændret siden 
bestyrelsesmødet det afspejles i den 
tilmelding, der er lagt på Sporti. 
Status v. Ann 
 

➢ Mobilpaynr. Til stævnet sendes til Ann. 
➢ Der laves hjælperliste – sendes ud sammen 

med stævneplanen. 
➢ Ann tager kaffemaskine, kaffe og 

chokoladebarer, engangsbægre, termokander 
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og håndsprit med og laver aftaler med Holbæk 
Rideklub. 

 

9. Generalforsamling DI  
Hvad skal vi tage stilling til inden vi 
sender vores delegerede af sted? 

Det vil være fint, hvis vi kan få udtrykt ønske om at 
prioritere bredden.  
Mie og Pernille deltager. Pernille som klubdelegeret. 
 

10. Generalforsamling 
Lokaler, tidsplan, div. nødvendige 
dokumenter, vedtægtsændringer, hvem 
fra bestyrelsen er på valg og hvem 
genopstiller?.......... 

 
 

Foreningshuset er booket, men vi mangler at få en 
bekræftelse. – Karin og Pernille tjekker op. 
Ann laver et oplæg til tidsplan til decembermødet. 
Mie og Ann fremlægger oplæg til vedtægtsændringer 
til december-mødet.  
På valg er Kasserer og to bestyrelsesmedlemmer de er 
(i henhold til eksisterende vedtægterne)  på valg i 
ulige år. Kasserer og de to bestyrelsesmedlemmer er 
villige til genvalg. 
Hvis der er andre interesserede, er de meget 
velkomne til at henvende sig til formanden med et 
kandidatur. 
Suppleanter er på valg hvert år. 

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

Mandag d. 7. december kl. 19.00 
Virtuelt – møde, hvis ikke Corona er afblæst. 

➢ Generalforsamling (med tilmelding) – 
herunder vedtægter 

➢ Status fondsansøgning. 
➢ Evaluering kaffetölt. 
➢ Opfølgning på medlemsmail om kontingent. 
➢ Vintertölt 
➢  

 

12. Evt.  

 

Refernt: Ann 

Evt. Afbud Lisbeth 

Til stede (Som udgangspunkt.):  

Pernille Kirschheiner, Karin Elmquist, Eddie Madsen, Mie Møller Jakobsen, Ann Busch 

og suppleanter: Ole Elmquist, Lene Kildegård. 

 

 

 


