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Bestyrelsesmøde FAXI 
 
D.  10. maj 2021 
 

Afholdes hos  Tidspunkt 

Virtuelt 19.00 

1.  Godkendelse af referat fra  Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden  
 

Godkendt 
Nyt pkt. 8 – de øvrige punkter rykker 

3. Siden sidst. 
Herunder: 
A. Dyrlægerapport vedr. kværke 
B. Mountain trail 
C. Koneridetur 
D. Fællestur 
E. Ankomst toilet 
F. Gave OHR 
G. Økonomi (herunder coronapulje) 
H. Tilmelding Juniorridelejr – 
I. Tilbagemelding fra Dyrskuesamarb. 
J. Føldag 

 

 
 

a) Ann kontakter dyrlæge for at få en beskrivelse 
med ord om, hvilke restriktioner kortene 
viser. 

b) Det var en fin dag.  
c) Det var en fin tur. 
d) Pernille kontakter vedr. turoplæg 
e) Orienteret – er flyttet.  
f) Gave – skovl – er afleveret. Og vi har fået en 

takkehilsen. 
g) Ikke svar på Coronapulje endnu – regnskabet 

skal sendes til revision. Der er fra Holbæk 
kommune bevilget en pulje til unge 
medlemmer. 

h) Tilmelding er lagt på Sporti. 
i) Dyrskuet er aflyst. Men man forventer at 

Store Hestedag afvikles. Kvadrillen er 
engageret – hvis dagen gennemføres. 

j) Der er kommet et Faximedlem yderligere med 
i planlægningen.  

 

4. Kristihimmelfartstævne 
Status på bane, program, mm. 
Er der noget, der mangler at blive taget 
hånd om – skriv fra stævnegruppen. 

Eddie har sørget for vand. Der er nu vand på to 
toiletter og åbent. Der er brug for en rengøring i det 
blå toilet. Ann kører ud. 
Der er behov for at få set på at få etableret et 
baneudvalg, cafeteria-udvalg og stævneudvalg igen – 
præcis, hvordan det skal skrues sammen, skal drøftes 
på generalforsamlingen.  
Der skal indkøbes en god presenning til traktoren. 
(Eddie er tovholder) 
 

5. Toiletløsning – mailen fra Mie danner 
baggrund for drøftelsen (vedhæftet 
som bilag) 

Vi indkøber en samletank på 5000 l.  
Mie arbejder videre. – skriver ud, hvis der er behov for 
opbakning. 
 

6. Generalforsamling – dato og tovholdere Generalforsamling lægges d. 2. oktober. 
Pernille bestiller lokale. Pernille og Ann laver 
dagsorden og sender ud.  
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7. Træningsstævner – hvordan skal vi 
organisere os i forhold til det 
Tovholdere. 
 

Vi arbejder videre med at få etableret et 
træningsstævneudvalg. Vi prøver at finde 
interesserede. Evt. i samarbejde med Thor, som har 
forespurgt på bane til formålet. 

8. Beløbet for hensættelse til oprensning 
af banemateriale ved en evt. 
nedlæggelse af  banen ønskes nedsat – i 
forhold til tidligere beslutning. 
Det seneste år har været meget 
usædvaneligt på indtægtssiden. OG 
vores kontrakt med VIRK er blevet 
forlænget med 10 år, så vi foreslår 
generalforsamlingen, at vi i stedet for 
140.000 kr hensætter 80.000 kr for 
indeværende budgetår. 

Bestyrelsen besluttede at sende forslaget til 
generalforsamlingen.  

9. Oldsagsstævne Vi beder arbejdsgruppen om at arbejde videre med 
arrangementet. 

10. Evt. baneudvalg Se pkt. 4. 

11. Næste møde 14. juni kl. 18.15 - Hos Karin og Ole 

12. Evt.  

 

Refernt: Ann 

Evt. Afbud  

Til stede:  

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

og suppleanter: Ole Elmquist, Lene Kildegård Jensen  

 

 

 


