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Bestyrelsesmøde FAXI 
 
D.  12. april 2020 
 
https://join.skype.com/MZJCcBQYsGs5  
 

Afholdes hos  Tidspunkt 

Virtuelt 19.00 

1. Godkendelse af referat fra  Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden  
 

Godkendt 

3. Siden sidst. 
Herunder:  

(1) Mountain trail 
(2) Arbejdsdag 
(3) Koneridetur 
(4) Ansøgning Coronapulje 
(5) Status Herpes 
(6) Føltur 
(7) Status økonomi 

 

(1) Det var en god oplevelse – næste gang er d. 8. 
maj. (24. april afmeldes i kalender) 

(2) Der deltog 8-9 personer. Vi gentager succesen 
– Pernille og Ann finder en dato og melder ud. 

(3) Det var hyggeligt – der skal sendes til 
hjemmesiden.  Næste gang er 9. maj 

(4) Karin har søgt – afventer svar. 
(5) Der er ikke konstateret type 1 blandt 

islændere i vores område. Der er allerede lagt 
et fint skriv på hjemmesiden om herpes. 

(6) Føltur laves som fyraftensarrangement. Dato 
skal snarest i kalender. 

(7) Der er ikke de store bevægelser. 

4. Situationen omkr. Kværke i VR. 
Forslag: 
En dyrlæge besigtiger området m.h.t. at 
få deres bud på, hvad der skal laves af 
tiltag, for at vi kan gennemføre enkelte 
arrangementer, selv om kværken evt. 
fortsætter. DI stiller sig positiv og 
bakker op om dette initiativ.  
VR bakker op og vil gerne efterkomme 
de konkrete krav. 
Banen vil med dette tiltag ikke kunne 
åbnes generelt bare til enkeltstående 
arrangementer (hvis kværken 
fortsætter). 
Prisen for dyrlægens besigtigelse og 
skriftlige anvisninger er 2000kr. 

• Bestyrelsen bevilgede penge til tiltaget. 

5. Juniorridelejr: 
Oplæg tilsendes – Den økonomiske 
ramme ønskes afklaret – 
Teltdugen til det store stativ – hvor 
opbevares den?  

• Søg evt. trygfonden i forbindelse med 
ridemærker. 

• Deltagerpris er 400 kr. for deltagere og 300 
for mad til  voksne medhjælpere. 

• Evt. underskud dækkes af klubben. 

• Eddie kører forbi og tjekker vedr. teltdug til 
stativ på banen. 
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6. Toiletløsning –  
Hvad er næste skridt? 
Hvem har bolden? 

Der laves et tilbud i løbet af de næste par uger på 
kloak. 
Der er tilbud på en ny toiletløsning.  
Bestyrelsen bevilgede indkøb af toiletkabine og 
iværksættelse af kloakafløb i henhold til ansøgte og 
bevilgede fondsmidler. Mie går videre med sagen. 
 

7. Træningsstævne 4. maj 
Hvad er næste skridt? 
Hvem har bolden? 

Vi udsætter træningsstævnet til det, der er planlagt til 
d. 11. august. Tages på næste bestyrelsesmøde mhp. 
Organisering. 
 

8. Kristi Himmelfart - Der er gang i planlægningen. 
Pernille er i kontakt til arbejdsgruppen. 

9. Ny mødedato og punkter til næste 

møde. (Ikke udtømmende) 

Mandag d. 10. maj virtuelt kl. 19.00. 
Punkter: Fastsættelse af dato for generalforsamling….. 

10. Evt.  

 

Refernt: Ann 

Evt. Afbud  

Til stede (Som udgangspunkt.):  

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

og suppleanter: Ole Elmquist, Lene Kildegård Jensen 

 

 

 


