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Bestyrelsesmøde FAXI 
 
D.  12. juli 2021 
 

Afholdes hos  Tidspunkt 

Pernille  
Højlystvej 36, 
4300 Holbæk 

18.15 

1.  Godkendelse af referat fra junimødet Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden  
 

Godkendt 

3. Siden sidst. 
a) Seneste om samletank 
b) Koneridetur 
c) Fællesridetur 
d) Kvadrille 
e) Oldsagsstævne (se pkt 4) 
f) DM 
g) Regnskab – status  

 
a) Orienteret om den givne tilladelse til 

nedgravning af samletanken. 
Lene afsøger mulighed for tømning af de 3 
nuværende toiletter. Resultatet, skrives i 
bestyrelsens gruppe. 
Mie afsøger mulighed for at afsætte det ene 
af de gl. toiletter. 
Kode til DIF-ansøgning findes frem (Mie eller 
Karin)     

b) -  
c) - 
d) Der er endnu ikke afsat nye datoer – de 

kommer snarest. Pernille tager kontakt 
e) Der har været rigtig mange positive 

tilbagemeldinger. OG – håndtaget til 
vandtanken gik i stykker. Vi indkøber en 
plastikvandpose på 40-60 l og en let trillebør, 
Ole bestiller. 

f) Flere Faxi-ryttere placerede sig meget fint til 

dette års DM. Tillykke med det       
g) Orienteret -  

 

4. Evaluering Oldsagsstævne……………… Oldsagsstævnet viste, at der er brug for en tovholder 
til banepleje (Tak til Lars) og cafeteriaet – det tages op 
i forbindelse med generalforsamlingen. Vi finder 
tovholdere til Vintertölt stævnet i august. 
Husk at få slået græsset tæt på opvarmningsbanen.  
OG – herligt med så mange positive tilbagemeldinger 
omkring stævnet!!!!! 

5. Juniorlejr 
Orientering om status og godkendelse 
af revideret budget. (Bilag) 

Yderligere voksendeltagelse       
 

Bestyrelsen bakkede op om, at lejren gennemføres 
med 9 ud af 14 pladser besat. Måske kommer der 
endnu et par. 
Og bestyrelsen godkendte at dække et evt. mindre 
underskud. 
Flere voksne har meldt sig til at være med til at 
tilrettelægge lejren. Det er dejligt med hjælp – de er 

mere end velkomne       
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6. Føltur  
Er nu fastsat til onsdag d. 18. august kl. 
17-21. 
Godkendelse af budget (Bilag) 

Bestyrelsen bakker op om at der sættes et 
deltagergebyr på 50 kr. pr. næse og tilmelding via 
Sporti. 
Betaling til oplægsholdere godkendt. 

7. ”Vintertölt” 
Hvad skal der tages hånd om inden 
stævnet og hvordan gør vi? 

Mie kontakter arbejdsgruppen for Vintertölt vedr. 
hjælpere til Cafeteria og banepleje.  
Lene laver aftale om græsslåning. Ole sørger for at der 
bliver skiftet ledhåndtag på de folde, der er gået i 
stykker og indkøber vandbeholder og trillebør. 

8. Arkiv i Skyen 
For at sikre, at vi ikke igen mister en 
lang række bilag og dokumenter, gamle 
referater mm. Kunne det være en 
mulighed at etablere en ”arkivmappe” i 
Skyen.  

• Hvad vil det komme til at 
koste? 

• Skal alle dokumenter - inklusiv 
regnskaber mm. derop? 

• Hvem skal have adgang til hvad 
og hvordan sikrer vi 
overskuelighed?  

• Skal vi lade det være op til 
generalforsamlingen at beslutte 
det? 

Bestyrelsen bakker op om, at der etableres en Faxi-
konto i skyen.  
Vi afsøger, om hjemmesiden rummer mulighed for at 
benytte one.drive (Pernille) 
Resten af spørgsmålene drøftes, når vi har 
tilbagemelding. 

9. Åbent hus d. 3. oktober? (Bilag) Vi udsætter åbent hus til næste år og forsøger at 
koordinere med det internationale arrangement – 
som ”Horses of Iceland” arrangerer (Islandshestens 
dag, som i år har ligget 1. maj). 

10. Generalforsamling 
 

 

Pernille og Ann udarbejder dagsorden m. div. forslag 
og øvrige punkter. Der præsenteres en råskitse til 
næste bestyrelsesmøde. 

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

Torsdag d. 16. virtuelt. kl. 19.00 
Ann Sender link med dagsorden. 
Træningsstævner i samarbejde med Thor. 
Vintertölt.  

12. Evt. Kode til DIF-ansøgning søges frem (Mie eller Karin) 
 

 

Referent: Ann 

Evt. Afbud  

Til stede:  

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

og suppleanter: Ole Elmquist, Lene Kildegård Jensen. 


