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Bestyrelsesmøde FAXI 
 
D.  20. oktober 2021 
 
Velkommen til ny suppleant: 

Jette Schmidt Mortensen       

Afholdes hos  Tidspunkt 

Ann 
Markeslev Huse 27 
4300 Holbæk 

18.30 

1. Godkendelse af referat fra d. 27. 
september. 

 

2. Godkendelse af dagsorden  
 

 

3. Siden sidst. 
a) Tilbagemelding fra mødet vedr. 

Hedeland(Ole) 
b) Tilbagemelding vedr. 

Sidesporet(Ann) 
c) Tilbagemelding fra Klubmødet 

med DI-(Ann og Mie). 
d) Nøgleskab – status(Lene) 
e) Arkiv i skyen (Ole) 
f) Generalforsamling. 
g) Gamman. Herunder 

lydanlægets funktion. 
h) Tekst til Sporti vedr. 

Faxiklubben(Lene). 

 

4. Kaffetölt 
Der er lavet aftale med Holbæk 
Rideklub d. 15. jan.  
9 bokse til rådighed og ridehuset. Der 
arbejdes lige nu på etablering af et 
lydanlæg, men det vides ikke, om edt er 
oppe at køre til dagen. Måske skal vi 
selv fremskaffe lyd igen. 
”Dommer” – Louise Mølbak har givet 
tilsagn.  
Drøftelse af pris og koncept for 
arrangementet. 

 

 

5. Generalforsamling DI 
Hvem deltager? Vi har én klubdelegeret 
og så kan man deltage som privat 
medlem.  
Generalforsamlingen er virtuel. 
(Se mail fra Pernille) 

 

6. Invitation til at deltage i møde vedr. 
Tour d. France 
+ kursustilbud fra Holbæk kommune 
+Valg til ”Folkeoplysningsforbundet”  
(Se mails, som Pernille har videresendt). 
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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 og Jette Schmidt Mortensen. 

 

 

 

7. Genforhandling af kontrakt med VIRK – 
om brug af banen. 
Det blev på generalforsamlingen nævnt, 
at der ligger et tilsagn fra Virk, om at 
hvis banen på et tidspunkt skal have ny 
belægning eller skal nedlægges, så vil 
VIRK gerne aftage den nuværende 
belægning, til at lægge på deres 
tilkørselsvej. 

 

8. Drøftelse af arrangementer for 2022 – 
m.h.p. at få en aktivitetsplan 
kalendersat for 2022. Den skal 
selvfølgelig drøftes på vores 
generalforsamling d. 22. januar. 
Herunder fællesrideture, konerideture, 
stævnearrangementer, foredrag m.m. 

 

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

 

10. Evt.  


