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Bestyrelsesmøde FAXI 
 
D.  2. februar 2021 
 

Afholdes hos  Tidspunkt 

VIRTUELT –  
 

19.00 
(jeg er på fra 
18.50) 

1. Godkendelse af referat fra 4. 
januar og fra 21. januar 

Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden  
 

Godkendt    

3. Siden sidst. 
Herunder økonomi og indkøb af 
stævnepc. 
 

• Stævne PC’er, printer og router er indkøbt for 
midlerne fra Sommerkickpuljen. Ole sætter dem op 
og afsøger mobilabonnement til router. 

• Orienteret om økonomi og budget. Der blev 
fremlagt et foreløbigt regnskab for 2020. 

 

4. Generalforsamling DI – Virtuel Mie, Ann og Karin deltog.  
Der blev orienteret fra Generalforsamlingen. 
Især hæftede vi os ved vedtagelsen om at arbejde for, at 
kombinere en fysisk og en virtuel generalforsamling. 
Og ved, at der er blev stillet spørgsmålstegn ved økonomien 
i Hedeland.  
DI har i år kunnet spare rigtig meget på kørselsudgifter p.g.a. 
virtuelle møder. 

5. Indkøb af lydanlæg – Status på 
afsøgning og evt. indstilling til 
køb. v. Ann 
 

Der udarbejdes et samlet overslag. Ann – arbejder videre – 
der indhentes yderligere tilbud. 
 

6. Status på Toiletløsning  
V. Pernille og Mie - herunder 
anmodning om forlængelse af 
frist for brug af det bevilgede 
midler. 

Ann og Mie afsøger muligheder og vilkår for at overføre 
midler til 2021. Når der er en afklaring, etableres hurtigst 
muligt et møde med VIRK.  
 

7. Generalforsamling Faxi – Virtuel 
a) Hvilket program ønsker vi 

at bruge til afviklingen, så 
vi sikrer  

b) Beretning 
c) --- 

 

Vi arbejder videre med at etablere virtuel generalforsamling 
d. 21. marts. Ole kontakter DI vedr. Afstemningsmodul til 
generalforsamling og giver tilbagemelding. 
Arbejdsgruppen omkring generalforsamling arbejder 
herefter videre. 

8. Vintertölt 
Aftale om afviklingssted er på 
plads. 
Skal der evt. fastsættes en 
alternativ dato – set i lyset af de 
forlængede restriktioner. 
 

Vi kontakter gruppen m.h.t. evt. alternativ tidspunkt hvis 
restriktionerne ikke lempes.  
Som alternativ dato evt. 17. april. 
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9. Der er interesse for at afvikle en 
juniorridelejr til sommer. 
Der kikkes på d. 9., 10. og 11. juli. 
Flere har meldt sig til at være 
med til at etablere og afvikle. 

Der arbejdes videremed arrangementet og datoerne Ann og 
Eddie er tovholdere. Der gives tilbagemelding, når gruppen 
har mødtes. 

10. Status på kværke i VIRK. 
Skal vi afsøge alternativer til 
sæson-start? 

Vi afsøger andre muligheder. Ann kontakter Holbæk 
rideklub. 

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

22. februar kl. 19.00 - 
Genralforsamling, Foreningspuljen, Banedag,tilbagemelding 
Juniorridelejr, Vintertölt, Mountintrail- dage, 
Kvadrilledatoer.. 
 

12. Evt.  

 

Refernt: Ann 

Evt. Afbud (Lisbeth deltager ikke i den næste tid) 

Til stede (Som udgangspunkt.):  

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

og suppleanter: Ole Elmquist, Lene Kildegård Jensen  

 

 

 


