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Bestyrelsesmøde FAXI 
 
D.  27. september 2021 
 

Afholdes hos  Tidspunkt 

Lene 18.30 

1.  Godkendelse af referat fra  Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden  
 

Godkendt 

3. Siden sidst – herunder: 
a) Orientering fra kasserer. 
b) Faxikvadrillen (Isrosen) 
c) St. Hestedag 
d) Koneridetur 
e) Føltur 
f) Vintertölt 
g) Møde vedr. Hedeland  
h) Nøgleskab 
i) Arkiv i Skyen 

 
a. Der arbejdes på regnskab til generalforsamling 
b. Ann Kontakter Sidesporet. 
c. Det gik rigtig godt med kvadrillen!! 
d. Der var tre tilmeldte. Det gik fint. 
e. Det var en rigtig god tur!!! 
f. Der var problemer med strøm. Det skal der 

tjekkes op på. ( Eddie kontakter Søren). 

Ellers gik det fint      
g. Ole deltager fra Faxis bestyrelse. 
h. Der indkøbes et nøgleskab (Lene). 

Ole og Eddie sætter op. 
i. Vi arbejder videre – det afsøges om de g-mails 

vi allerede har kan bruges til Google Docks. 
Ole kikker på det. 

 

4. Generalforsamling – forberedelse. 
 

Pernille tjekker projektor i foreningshuset. 
Eddie henter øl, vand og vin i klubhuset. 
Lene henter mad. 
Karin trykker et antal eksemplarer af regskabet og 
budgettet. 
Pernille udskriver et antal eksemplarer af beretningen 
Ann bager kage. 
 

5. Klubmøde i DI – Vissenbjerg d. 3. 
oktober.  

Mie og Ann deltager virtuelt. 
 

6. Et medlem vil sponsere et tilskud til 

fornyet baneplejerive Tak      
 – orientering og drøftelse 

Ole arbejder videre med kontakten - gerne inden 
Gaman. 
 
 

7. Kaffetölt og foredrag (Ann) 
 

Vi flytter arrangementet til januar – med 27 ryttere og 
ubegrænset tilskuertilmelding. Ann Arbejder videre 
med det sammen med Eddie og evt. et par stykker til. 
Der arbejdes videre med et fordrag med Nickolaj 
Jarlov og Gitte Vestergård om et langt og godt 
hesteliv. Evt i februar – Ann er tovholder. 

8. Tekst til Sporti om Faxiklubben Teksten skal revideres. Lene ser på det. 
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9. Ny mødedato og punkter til næste 
møde. 
(Ikke udtømmende) 

D. 20. oktober kl. 18.30 hos Ann. 
Opfølgning på Generalforsamling, Foredrag, Aftale 
lukning af banen pr. 1. november…… 
 

10. Evt. Ny generalforsamlingsdato foreslås d. 22. januar.  
 

 

Referent: Ann 

Evt. Afbud  

Til stede:  

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

og suppleanter: Ole Elmquist, Lene Kildegård Jensen. 

 

 

 


