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Bestyrelsesmøde FAXI 
 
D.  16. august 2021 
 

Afholdes hos  Tidspunkt 

VIRTUELT 
https://join.skype.com/ATcOo8Y2xKVw 

19.00 

1.  Godkendelse af referat fra 12. 
juli 2021 

Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden  
 

Ekstra pkt: 
Faxi kvadrille – promovering af events med kvadrillen(11) 
Opfordring fra DI vedr. Hedeland(13) 

3. Siden sidst. 
a. Naturmark 
b. Kvadrille 
c. Juniorridelejr (Se også 

punkt 7.) 
d. Toliet – installation 

(Se i øvrigt pkt. 9 nedenfor 
om endnu et toilet) 

e. Tilbagemelding vedr. arkiv 
i Skyen. 

f. Opfordring vedr. 
Hedeland 

 
a. Ca. 20 deltog. Også folk udefra. Det var et fint 

arrangement – gentages gerne – men skal vurderes set 
i lyset af de kommende DI-arrangementer med samme 
tema. 

b. Der har været usikkerhed omkring hvor vi har kunnet 
træde op efter Corona – Kvadrillekoordinatorere følger 
op. 

c. Det var en rigtig god lejr. Der bliver et mindre  
underskud – det betragter vi som en investering. Der er 
basis for overvejelser om et juniorudvalg – tages op til 
generalforsamlingen. 

d. Nyt toilet er installeret – området oven på samletank 
skal ”sætte” sig –  
De sidste ting ordnes af entreprenør – når området har 
sat sig. (Karin sender regning til Mie til godkendelse). 

e. Der kan ikke laves ”Sky-funktion” – fra vores 
hjemmeside – Mie kommer med et bilag med oplæg 
med pris og funktionalitet af en anden sky-løsning til at 
understøtte et Faxi-arkiv. 

f. Der skal være et møde omkring en evt. fælles drift af 
Hedeland – der tilgår en indbydelse med dagsorden og 
mødetidspunkt. VI opfordrer til, at de fra Faxis 
bestyrelsen, der kan deltager. Se opslag fra DI når det 
kommer. 

 

4. Vintertölt: 
Banepleje,  caféteria, 
dommerforplejning + evt. 
mere. 
 

Ole står for banepleje. 
Eddie køber øl, vand, og et par ekstra poser kaffe, Lene tage 4 
liter mælk med til kaffe, og evt. nogle tebreve. 
Der er styr på dommerforplejning. 
Lene bager muffins og Ann en kage eller to. 
 

5. Forespørgsel fra et 
Faximedlem om, hvorvidt vi 
kan gøre det samme for vores 
ungryttere: 
Junior- og ungdomsryttere, der 
har startet i DM 2021, kan 

Bestyrelsen fastholder den tidligere beslutning om, at der kan 
søges tilskud forud for arrangementet (se beslutning fra 
bestyrelsesmøde d. 19. februar 2020. 
(referat pkt. 3: ”Bestyrelsen besluttede, at der ikke gives støtte 
til udtagelsesstævner.  



DAGSORDEN 

2 
 

ansøge Dyrilmyri om 
transporttilskud. I sender bare 
en mail til pipper@pc.dk med 
jeres bank konto nr., så 
indsætter klubben 1.000 kr. til 
jer. BEMÆRK at tilskud kun 
gives til de ryttere, der har 
startet for Dyrdilmyri. 

 

Der kan alene ydes støtte til deltagelse i de stævner ekvipagen 
er udtaget til. Bestyrelsen tager stilling til konkrete ansøgninger 
om støtte til disse. Ansøgningerne skal indeholde et specificeret 
budget”). 
 

6. Der har i den seneste tid 
været flere opslag på Faxis 
Facebookside, som ligger på 
grænsen af reklame på den 
ene eller anden måde. Der er 
behov for en præcisering af, 
hvad vi giver plads og, hvad vi 
ikke giver plads til. 
 

Vi har fortsat en opmærksomhed omkring det, og lige nu laver 
vi ikke om på de gældende retningslinjer – og fjerner fortsat 
evt. opslag, der ikke opfylder intentionerne med 
Facebooksiden. 

7. Skal underviser være medlem 
af klubben, hvis enkelte 
medlemmer modtager 
undervisning på banen på eget 
initiativ? 
 

Undervisere behøver ikke medlemskab, mens de der modtager 
undervisning – skal være medlemmer – hvis de ikke er 
medlemmer, betales en fast ekstra pris for ”baneleje” – prisen 
fastsættes fra arrangement til arrangement – der rettes 
konkret forespørgsel til Faxis bestyrelse. 
 

8. Evaluering Juniorridelejr  
Affødt af Juniorlejren, ønskes 
en debat om betaling af 
forplejning for de 
Faximedlemmer, der 
arrangerer f.eks. juniorlejr, 
stævner mm. 

Dem der har deltaget i planlægning og udførelse af større 
opgaver ex. Planlægning af stævner, ridelejre og andre større 
planlægningsarbejder skal ikke betale for forplejning. 
 

9. Udskiftning af endnu et toilet. Ansøgning om puljemidler til endnu et toilet udsættes 
foreløbig. Vi klarer os med det vi har indtil videre. 
 

10. Træningsstævner i 
samarbejde med Thor. 

 

Vi orienterer gensidigt hinanden, hvis der er ledige pladser. 
 

11. Faxi kvadrille – promovering af 
events med kvadrillen 

Der har været udskiftning på flere poster rundt i styringen af 
større events (St. Hestedag, Gørlev mm. Det er vigtigt, at være 
opmærksom på disse udskiftninger og følge op i forhold til nye 
bestyrelser/ledelser. 
Vi opfordrer til, at der samles billeder og film, som kan lægges 
ud som appetitvækkere for kvadrillen,  og at vi laver små 
flyers/foldere/ samt kontakt til pressen – TV2-øst – Ann taler 
med Isabel vedr. billeder og video. Materialerne tilgår 
Kvadrilletrænerne. 

12. Genearalforsamling. 
a. Dagsorden  
b. Vedtægter 
c. Praktisk 

 
a. Pernille og Ann laver oplæg til dagsorden og sender ud 

til bestyrelsen. 

 

mailto:pipper@pc.dk
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d. - 
 

b. Mie og Ann mødes omkring endelig udformning af 
vedtægter. 

c. Der arrangeres spisning efter generalforsamlingen – 
med særskilt tilmelding. 

               Lene og Eddie ser på indbydelsen og mad. 
               Karin laver Budget og Regnskab. 
 

d. Karin genopstiller ikke som kasserer, vi opfordrer til at 
finde en kandidat til kasserer for klubben. Karin vil 
gerne være behjælpelig med overdragelsen af opgaven. 

 
 

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

Tekst til Sporti om Faxiklubben  
Næste møde er mandag d. 27. september med spisning hos 
Lene – 18.30 

14. Evt. Der skal laves et lille skab til opbevaring af nøgler og ekstra-
nøgler. Lene ser på indkøb.  
 

 

Refernt: Ann 

Evt. Afbud  

Til stede :  

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

og suppleanter: Ole Elmquist og Lene Kildegård Jensen. 

 

 

 


