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Bestyrelsesmøde FAXI 
 
4. januar 2021  

Afholdes hos  
 

Tidspunkt 

Virtuelt 
 

19.00 

1.  Godkendelse af referat fra  Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden  
 

Godkendt 

3. Siden sidst. 
Der har været en henvendelse vedr 
Kaffetölt omkring tilbagebetaling af 
boksleje – regnskab kaffetölt(Ann) 

Boksleje er tilbagebetalt. 
Regnskab fra kaffetölt kommer inden 
generalforsamling. Og vil fremgå af det samlede 
regnskab. 
Ann kontakter Julie Christiansen mhp. Et webbaseret 
arrangement. 

4. Økonomi – status (Karin) 
 

Der sendes Sporti-mail ud medio januar. 
Pengene fra Fondsansøgning er gået ind på kontoen. 

5. Generalforsamling 
Forslag fra medlemmer? 
Bestyrelsens beretning – hvordan skal 
den se ud? – hvem gør hvad? 

Generalforsamlingen udskydes p.g.a. de forlængede 
Coronarestriktioner. – ny dato fastsættes forventeligt 
på næste bestyrelsesmøde.  
Lene laver en bruttoliste til beretningen og sender til 
Pernille, som uddelegerer skrivearbejde og endeligt 
samler beretningen. 
Den aktivitetsliste, som er udarbejdet til 
generalforsamlingen lægges indtil videre i kalenderen 
og revideres evt. i forbindelse med afvikling af 
generalforsamlingen. 
 

6. Mountaintrail dage 
Vi har fået mulighed for at booke et par 
dage mere til Mountain trail. Skal vi det 
og evt. datoforslag (Eddie) 

27/3, 24/4 og 8/5 – intoduktionskursus - Tilmelding til 
Eddie – Eddie sælger lidt øl, vand og chokolade 
Eddie lægger opslag op. 
Eddie laver opslag på hjemmeside og på Facebook om 
aktiviteten.  

7. Fondsansøgninger, tilbagemelding 
Status -  

• Der aftales et møde med ejer m.h.p. en 
arbejdsplan omkring toiletløsninger. Pernille 
og Mie aftaler møde.  
Evt. aftaler skrives ind i en fornyet 
lejekontrakt. 

• Omkring Kickoff-puljen arbejdes videre med 
etablering af lydanlæg med trådløs betjening 
og højttalere og evt. anlæg til undervisning. 
Der er også brug for indkøb af nye stævne 
PCér. Ole finder priser på stævne-PC’er evt. 
Cromebook og melder tilbage hurtigst muligt. 

• Karin søger ny Coronapulje. 
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8. Fra en gruppe medlemmer, som byder 
ind på at arrangere nogle af vores 
stævner i løbet af året.  
Bilag 

Det fremsendte oplæg tages imod med tak og 
kyshånd.  
(Vintertölt, Kristihimmelfart, Oldsag, og Gaman) 
Pernille giver tilbagemelding til gruppen. 
Ann vil gerne hjælpe med evt. Corona-logistik. 
Eddie og Lene vil gerne være tovholdere på cafeterie. 

9. Vintertölt 20. marts.  
Der planlægges med Coronarestriktioner.  
  

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

Tirsdag d. 2. februar kl. 19.00  

• Generalforsamling – hvordan og hvornår 
afvikles den? 

• Tilbagemelding vedr. møde med VR,  

• Vintertölt,  

• Tilbagemelding vedr. koordinering af 
aktiviteter i juni 

•  
 

11. Evt.  

 

Referent: Ann 

Evt. Afbud  

Til stede:  

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

og suppleanter: Ole Elmquist, Lene Kildegård. 

 

 

 


