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Bestyrelsesmøde FAXI 
 
D.  14. juni 2021 
 

Afholdes hos  Tidspunkt 

Karin og Ole 

Højbjergvej 55 
Skjoldenæsholm 
4330 Hvalsø 

18.15 

1.  Godkendelse af referat fra d. 10. maj Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden  
 

Nyt pkt. 6  ”Vintertôlt” – de  

3. Siden sidst – Herunder 
 

a) Dyrlægerapport – Status 
b) Økonomi- herunder svar 

Coronapulje -  
c) Tilmelding til Juniorridelejr 
d) Føldag 
e) Koneridetur  
f) Fællesridetur 
g) Generalforsamling 

 

 
 

a. Vi har fået kort og afventer fortsat den 
skriftlige del. Ann rykker. 

b. Vi har fået bevilget 7500 kr. fra Coronapuljen 
Kristihimmelfart gav et samlet overskud på ca. 
11.000 kr. 

c. Deadline for tilmelding er 28. juni. Ann 
indkalder til Skypemøde i løbet af denne uge. 

d. Det bliver en hverdagsaften i august. Ann og 
Heidi finder dag. 

e. Det var rigtig hyggeligt og en dejlig tur. Der er 
aftalt en ny tur til juli. 

f. Gik til Det var en rigtig flot tur. Tak til Bjørn og 
Vibeke. Næste tur ligger i efteråret. Slås op på 
Hjemmesiden. 

g. Pernille har booket Foreningshuset til d. 2. 
oktober 2021. Datoen meldes allerede nu ud 
på hjemmeside og i en sportimail Pernille 
skriver ud. 
 

4. Kristihimmelfart – 
Efter stævnet – kort evaluering 

Dagen forløb rigtig fint.  
Den nye PC og printer fungerede fint.  
Langt de fleste huskede deres hjælperopgaver og 
Icetest kørte perfekt. 
Det skal fremover fremgå af tilmeldingen, at 
tilmeldingsgebyret ikke pr. automatik refunderes, og 
betingelserne for evt. refusionen skal også fremgå af 
tilmeldingen. 
 

5. Oldsagsstævne.  
Se bilag fra arbejdsgruppen. 

 

Mie kommer deltager fra bestyrelsen efter middag. 
Evt. Ann fra morgenen. 
Lene er tovholder på græsslåningen. 
Ole ser på banepleje inden stævnet. 
Eddie køber ind og laver prissedler til cafeteriet. Karin 
opretter mobilpaybox til stævnet. Sendes til Eddie. 
Ole fylder vand på toiletter. 
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6. ”Vintertølt” 2021 Der er forslag om at placere det d. 22. august. 
Det bakker bestyrelsen op. 
Pernille melder tilbage til Udvalget og lægger det i 
kalenderen. 

7. Status på toiletløsning (Mie) Ansøgningen er i gang. Der mangler underskrift fra 
VIRK. Ellers er alt på plads. 
Der er lavet tømningsaftale med FORS.  

8. Ny aktivitet: Naturmark 
Se bilag. 

Medlemmer af Faxi har fortrinsret til arrangementet. 
Pernille kontakter Kirsten Roldhave i forhold til 
tilmeldingen. 

9. Status træningsstævner Vi drøftede mulighed for et samarbejde med Geysir og 
Thor omkring træningsstævner. 
Vi sonderer terrænet frem til næste bestyrelsesmøde. 

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

Mandag d. 12. juli kl. 18.15 hos Pernille, Hølystvej 36, 
4300 Holbæk. 
Juniorlejr, ”Vintertölt, Generalforsamling, Føltur, 
Evaluering Oldsagsstævne……………… 

11. 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 


