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Bestyrelsesmøde FAXI 
 
D.  7. februar 2022 
 

Afholdes hos  Tidspunkt 

Virtuelt 
https://join.skype.com/FV2Go3VfzmBo  

19.00 

1.  Godkendelse af referat fra 17. 
januar 2022 

Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden  
 

Godkendt. 

3. Siden sidst. 
a) Vintertölt 
b) Status på lejekontrakt 
c) Nyt fra Hedeland? 
d) Åbning for kommercille 

stævner – orientering 
(Bilag 6) 

 
 

a. Der er nu fundet dommere til  ”Vintertölt, som nu 
bliver omdøbt til ”Forårstölt” – og afvikles på Faxi-
banen d. 2. april. Der har været problemer med at 
finde dommere.  
Vi giver stævnegruppen grønt lys for at afvikle 
stævner med 1 dommer, hvis der ikke kan findes 
flere. Vi afsøger mulighed for evt. at arbejde med 
2 dommere.  

b. Mie Rykker – og skriver tilbage til bestyrelsen 
inden generalforsamlingen. 

c. Intet nyt.  
Ann kontakter Nete. 

d. Orienteret. 

4. Drøftelse af brev fra DI – vedr. 
dommermangel. Og den i brevet 
omtalte mulighed for at klubberne 
går ind omkring hel eller delvis 
dækning af udgifter til 
klubmedlemmer, der går i gang med 
uddannelsen? (Bilag 1) 
Her inddrages også mail fra et 
medlem af Faxi. 

Bestyrelsen synes, at DI er meget sent ude med 
henvendelsen. 
Bestyrelsen vedtog, at man ville dække de 1200 kr. i 
uddannelsesafgift for Faxi-medlemmer, hvis man 
gennemfører uddannelsen. Resterende udgifter må 
kursisterne selv afholde.  
Eddie lægger op på Facebook med link til tilmelding og tlf. 
nr. til DI. 
Et enestående tilbud i 2022. Tilskuddet kan evt. tages op 
igen i forbindelse med nye kurser i 2023. 

5. Generalforsamling 
a. Dagsorden – status (bilag 2) 
Eftersendes af Mie 
b. Aktivitetsplan -  
c. Tidsplan – incl. TREK-foredrag. 
d. Forslag til brev til DI´s 

generalforsamling (Bilag 3) 
e. Valgene – herunder seneste nyt 

om kandidater til bestyrelsen. 
f. Mad 
g. Opslag Sporti (bilag 4). 
 

a. Forslag vedr. opdeling af Natur- og breddekomite 
lægges i særskilt bilag. 

b. Pernille laver en oversigt over aktiviteter i 
kalenderen og tilføjer en bruttoliste over ikke 
datofastsatte aktiviteter.  

c. Karin skriver til Dorte at TREK foredrag skal starte 
kl. 14.45. 

d. Forslag sendes ud som bilag med den under pkt. a 
aftalte ordlyd. – Referatet af drøftelsen på Faxi´s 
generalforsamling medsendes forslaget til DI´s 
generalforsamling. 

e. Intet nyt – alle opfordres til at finde kandidater – i 
hvert fald til de ledige suppleantposter. 

f. Der bestilles smørrebrød fra Svanen. 
Der købes kage til og kaffe til foredraget. (Lene 
bestiller og køber kage og kaffe mm. Eddie køber 
øl og vand).  

g. Godkendt med rettelser. 
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6. Hygiejnekursus v. Eddie. 
Det foreslås, at vi bevilger et online-
hygiejnekursus til et eller to Faxi 
medlemmer m.h.p. cafeteria. 
 

Prisen er 368,65 kr. pr. kursus.  
Kurset er et online kursus. 
Bestyrelsen bevilger 2-3 kurser.  
Vi afsøger evt. kandidater til kurset.  

7. Godkendelse af bilag til brug ved 
ansøgning om økonomisk tilskud til 
junior- og ungryttere ved deltagelse 
i stævner i henhold til beslutning fra 
d. 19. februar 2020.  
(bilag 5) 
 

Bilaget vedtaget med rettelser.  
Bilaget sendes til hjemmesiden. 

8. Website – v. Mie 
 

Der er behov for, at få kikket på hjemmesiden i forhold til 
evt. opgradering af ”sprog”. 
Det afklares så hurtigt som muligt. Pernille og Eddie er 
tovholdere. 

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

Da den nye bestyrelse først træder sammen efter 
generalforsamlingen, fremsætter den nuværende 
bestyrelse et datoforslag for det første bestyrelsesmøde: 
Vi foreslår d. 13. marts kl. 10.00 på banen. Så kan vi også 
planlægge arbejdsdagen, som er planlagt til d. 27. marts. 
Kl. 10.00 – 15.00. 
 

10. Evt.  

Referent: 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. 


