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Bestyrelsesmøde FAXI 
 
D.  15. november 2021 
 

Afholdes hos  Tidspunkt 

Karin og Ole 
Højbjergvej 55 
4330 Hvalsø 

18.30 

1.  Godkendelse af referat fra d. 20. 
oktober. 

- Godkendt  

2. Godkendelse af dagsorden  
 

- Nyt pkt. j til ”Siden sidst” – Kvadrille i Vipperød 
sportsrideklub. Og pkt. k vedr. strikkeeftermiddag 
og pkt. l - baneopretningsredskab  

- Ellers Godkendt 
 

3. Siden sidst. 
a) Hedelandsmøde udsat - Ole 
b) Tilbagemelding fra DI´s 

generalforsamling herunder 
vedr. det af bestyrelsen 
fremsendte brev om bredde-
arbejdet. Mie og Pernille. 

c) Kort tilbagemedling vedr. 
deltagelse i møde d. 22. 
november med Holbæk 
kommune vedr. frivillig indsats. 
– Ann 

d) Tekst vedr. Faxi til 
Sporti.(vedhæftet – den er 
sendt til Sporti) Ann og Lene  

e) Tilbagemelding vedr. 
Sidesporet – Ann 

f) Status Nøgleboks - Lene 
g) Status Google docks – Ole 
h) Status på referat fra Faxis 

generalforsamling. – Ann 
i) Status Dyrlægerapport vedr. 

brug af Faxi-banerne i 
forbindelse til arrangementer 
ved evt. gentagelse af 
kværkeudbrud. – Ann 

j) Kvadrille i Vipperød 
Sportsrideklub. 

k) Strikkeeftermiddag 
l) Baneopretningsredskab 

a) Mødet flyttet til d. 23/11 – kl. 19. Mie, Ole og 
Jette deltager. – Vi skal bede om et skriftligt 
referat. 

b) Mie og Ann refererede. Vi er enige om, at 
fastholde fokus på bredearbejdet i forhold til 
DI. 

c) Udsættes - Er ikke afholdt endnu –– Jette 
deltager. 

d) Den reviderede tekst er lagt op. 
e) Sidesporet er positive – dog tages forbehold 

for banens funktionalitet omkring tykkelse på 
isen. Det afklares, når banen er etableret. 

f) Lene har indkøbt nøgleboks – Ole og Eddie 
sætter op. 

g) Der skal oprettes en Faxi – gmail, så vi kan 
tilgå google-docks. Ole etablerer. 

h) Det underskrevne referat fra vores Faxi-
generalforsamlingen er nu i hus, Det scannes 
ind og lægges på hjemmesiden. (Mie scanner 
og sender til Eddie). 
Vedtægtsændringerne i henhold til 
generalforsamlingsreferatet kan nu  sendes til 
DI til godkendelse (Mie fremsender) 

i) Underskrevet dyrlægerapport er nu i hus.  
Ann sender kort til Mie, som scanner hele 
rapporten ind og sender den til Vipperød 
Sportsrideklub. 

j) Kvadrillen gik så fint – 8equipager var med. 
k) Det var rigtig hyggeligt. Der laves en ny dato. 

Stedet fastsættes, når deltagerantallet er 
kendt. 

l) Der er testet et redskab – der indhentes et 
konkret tilbud – som drøftes på næste 
bestyrelsesmøde(Ole og Eddie). 
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4. Generalforsamling. 
Der er booket lokale. 
Udsendelse af dagsorden? 
Status på oplæg forud for 
generalforsamlingen? -Karin 
Spisning – tilmelding til Sporti? 

 
 

• Karin laver et løst oplæg til budget - herunder 
kontingentforslag, som drøftes på næste 
bestyrelsesmøde. 

• Der er aftalt et foredrag omkring TREK forud 
for generalforsamlingen og vi følger evt. op 
med en demo-dag i løbet af foråret. 

• Lene bestiller mad til generalforsamlingen. 
Muligheder afsøges til næste 
bestyrelsesmøde. 

• Ann laver oplæg til dagsorden til næste 
bestyrelsesmøde. 

• Beretning:  
Pernille fordeler opgave i forbindelse med. 
formandens beretning. 

 

5. Udsat punkt vedr. aktivitetsplan. Vi reviderede Bestyrelsens årshjul. (Pernille renskriver) 
Forslag til bruttoliste til aktiviteter: 
Ryttermærke 1 (for børn og voksne) 
Orienteringsridt 
Voksenridelejr 
Træningsstævner 1 – til sport og 1 til Gædinga 
Kaffetölt 
Faxi fællesture  
Kone-rideture 
Generalforsamling 
Vintertölt 
Juniuorridelejr  
Arbejdsdag - banen 
Baneåbning  
Kristihimmelfartsstaævne  
Føltur  
Oldsagsstævne 
Kvadrilleopvisning Dyrskue, Gørlev hesteskue + 
følskue+++ 
Indsamlingstur til godt formål 
Islandshestens dag 
Gaman 
Juleridetur 
Foredragsaften: Lad Himlen Vente. 
Demodag - TREK 
Tour de France –  
Strikkedage 
Ranking-stævne 
Miljøtræning – Kvadrille. 
Evt. Naturmark – gentagelse 
Andre ideer?? 
Der tænkes i evt. tovholdere til næste møde, 
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6. Lydanlæg – Skal der anskaffes et nyt 
lydanlæg? 

Jackstik omformer – Ole indkøber.  
Det testes, om vi kan få anlægget til at tale sammen 
med Seacoach-anlæg. 
Skal vi evt. Få lavet en mere permanent løsning på 
højttalerledning til sekretariatet? 
Det nuværende anlæg skal opdateres – hvem? 
Musik? 
Vi tager efterfølgende stilling til evt. nyindkøb. 

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

8. december hos Eddie, Fredensvej 15, 4180 Sorø.  kl. 
18.30.   

8. Evt.  

 

Refernt: Ann 

Evt. Afbud  

Til stede: 

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

og suppleanter: Ole Elmquist, Lene Kildegård Jensen og Jette Schmidt Mortensen. 

 

 

 


