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Bestyrelsesmøde FAXI 
 
D.  3. marts 2021 
 

Afholdes hos  Tidspunkt 

Virtuelt 
https://join.skype.com/EHOsSXInAd02  

19.00 

1.  Godkendelse af referat fra 2. 
februar 

Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden  
 

Nyt pkt. 6 udlejning af bane resten af punkterne rykker 

3. Siden sidst. 
Herunder fra Kasseren 

 
 
 

 

Status på kværke er, at der forventes frihed for karantæne 
omkring onsdag i uge 11. Islandsheste. 
Der er usikkerhed omkring karantæneperiode i forhold til DI’s 
karantæneregler ved kværke. 
Karin kontakter DI og beder om svar gerne på skrift. 
Der skal PR ud for de berammede aktiviteter. 
Mie og Ann kikker på Holbæk puljer. 
Henvendelse fra DI, som gerne vil mødes med bestyrelsen og 
høre om erfaringer, udfordringer og evt. behov i forholde til 
foreningen. Pernille, Mie, Karin og Ann vil gerne deltage i et 
møde med Sus. Pernille melder til bage til DI og sender datoer 
ud. 
Der sendes en nyhedsmail ud om kommende aktiviteter. 
 

4. Generalforsamling  
 

Vi har undersøgt mulighed for at afholde generalforsamling 
virtuelt. Det bliver meget bekosteligt – især hvis vi skal holde 
afstemninger.  
Vi besluttede at udskyde generalforsamlingen endnu en gang, 
til forsamlingsforbuddet gør det muligt, at mødes. 
Bestyrelsen besluttede endvidere, at vi fortsætter med de 
nuværende valgte bestyrelsesmedlemmer frem til der er 
afholdt generalforsamling og valg til bestyrelsen.  
Samt at arbejde efter det budget for 2021, som kassereren har 
udarbejdet til beslutning på generalforsamlingen, indtil der 
afholdes generalforsamling. 
De aktiviteter, der er berammet i kalenderen sættes i værk. 
Det sker også på forventet efterbevilling fra en kommende 
generalforsamling. 
Sporti-mail sendes til alle medlemmer om udsættelsen af 
generalforsamling. 
 
 

5. Foreningspuljen – Status på 
overførsel af midler og møde 
med V.I.R.K. 

 

Vi har fået forlængelse på anvendelser af midler fra DIF frem til 
30. juni. Der indhentes fornyede tilbud p samletank. Der 
etableres et møde hurtigst muligt med VIRK. Pernille, Eddie og 
Mie deltager. Pernille indkalder.  
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Referent: Ann 

Til stede (Som udgangspunkt.):  

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

og suppleanter: Ole Elmquist, Lene Kildegård Jensen og  

Fraværende: Lisbeth Sulsbrück  

 

 

 

6. Udlejning af bane Vi afsøger status på kværke og hvis det er muligt at leje ud, skal 
der afleveres tro- og loveerklæring for at deltage i trænings-
stævne på Faxis bane for Thor. (ind i april). 
 

7. Banedag – hvornår og hvordan 
 

Arbejdsdag Faxi banen er berammet til d. 28. marts. 
Eddie laver en plan og sender ud så de, der ikke har mulighed 
for at være med på dagen, får mulighed for at gøre noget på 
andre dage.  
 

8. Vintertölt – Status 
 

Udsat – Ny dato kommer snart. Følg med på hjemmesiden!! 
 

9. Datoer til kalender  
Mountintrail- dage, 
Kvadrilledatoer…. 
 

Datoer lægges i kalender og på Facebook. 
Kvadrilledatoer – Pernille. 
Mountaintrail-dage er lagt i kalender. Eddie lægger dem på 
Facebook, på hjemmeside og i nyhedsmail. 

10. Tilbagemelding Juniorridelejr 
 

Eddie sender introskriv ud med nyhedsbrev. Der arbejdes 
videre i arbejdsgruppe.  
Vi prøver at søge fondsmidler - og via dem og deltagerbetaling 
finansiere udgifterne ved arrangementet. 

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

22. marts kl. 19. virtuelt møde. 
Plan for Banedag, Status Mountaintrail, Vintertölt, 
Juniorridelejr, tilbagemelding fra mødet med DI, Status på 
møde med VIRK omkring toiletløsning, 

12. Evt.   


