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Bestyrelsesmøde FAXI 
 
D.  22. marts 2021 
https://join.skype.com/oI9S4aEZUfKz  
 

Afholdes hos  Tidspunkt 

Virtuelt 19.00 

1.  Godkendelse af referat fra 3. marts Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden  
 

Godkendt 

3. Siden sidst. 
Herunder: 

• Fra kassereren 

• Status på kværke i VIRK 

• Status Mountain trail 

• kvadrille opstart 

• dialog med DI 

Der søges corona pulje for 1. kvartal 2021 (Karin) 
VR håber at være ude af karantæne efter Påske. 
Mountain trail: De udmeldte datoer begynder så småt 
at blive booket ind. Der er enkelte pladser til d. 27. 
marts samt de to senere datoer. 
Kvadrille starter op 3. april som planlagt. Dog med 
anden lokalitet. Lokalitet meldes ud i indeværende 
uge. 
Ann er i dialog med DI om gældende krav til 
karantæne ifm kværke. Der er forespurgt ved DI om 
der kan gives mulighed for dispensation for 
nuværende regler, hvis der kan etableres forsvarlige 
forhold og fysisk afstand til karantæneramt nabo. 
 

4. Tilbagemelding fra mødet med VIRK 
Herunder toiletløsning. 

Det er aftalt, at vores kontrakt forlænges med 10 år 
med samme vilkår som nuværende aftale, når den 
nuværende udløber. Mie fremsender udkast til Søren 
og Gitte. 
Vi fik accept fra VR om at afsøge mulighed for at 
etablere siveanlæg til samletanksløsningen. 

5. Arbejdsdag på banen Arbejdsdagen afholdes – dog uden grill!! Madpakke 
skal selv medbringes.  
 

6. Tilbagemelding fra mødet d. 18. med DI 
 

Et godt møde om de tanker der arbejdes på i DI, for at 
understøtte lokalklubbernes arrangementer. Se evt. 
nærmere i referat fra mødet på FAXIs hjemmeside. 

7. Vintertölt Vintertølt er udsat og planlægges som en gentagelse 
af sidste års sommerarrangement. 

 

8. Kristihimmelfart Der påbegyndes planlægning af Kr. Himmelfarts 
stævne. 

 

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

12. april kl. 19.00 

10. Evt. Træningsstævne/stævnetræning 4. maj. Best. står for 
afholdelse. 

https://join.skype.com/oI9S4aEZUfKz
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Voksenridelejr udsat – ny dato følger, forventeligt i 
august. 

 

Referent: Mie Møller Jacobsen  

Afbud: Ann Busch og Lisbeth Sulsbrück 

Til stede (Som udgangspunkt.):  

Pernille Kirchheiner, Karin Elmquist, Eddie Madsen, Mie Møller Jacobsen,  

og suppleanter: Ole Elmquist og Lene Kildegård Jensen 

 

 

 


