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Bestyrelsesmøde FAXI 
 
D.  17. marts 2022 
 

Afholdes hos  Tidspunkt 

Faxibanen 18.00 

Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem  

Suppleant Ann Stilhoff       
 
Vi starter aftenen med at benytte lyset til at se 
på opgaver, der kan/skal klares på banedagen. 
 

Der vil herefter være spisning og herunder 
præsentation af nye- og gamle 
bestyrelsesmedlemmer. 

1. Godkendelse af referat fra d. 7. februar Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden  
 

Nye punkter under pkt. 3:  
g) - Status hygiejnekursus, h) - Tour de France, i) – Nye 
Baneplaner. 
 
 

3. Siden sidst. 
a) Generalforsamling kort (se også 

pkt 5) 
b) Hjemmeside – herunder bilag til 

brug ved ansøgning om støtte 
for junior/ungryttere i stævner, 
de er udtagede til. 

c) Status på lejekontrakt 
d) Nyt fra Hedeland 
e) ”Forårstölt” 
f) Overdragelse af kasserer- og 

formands formalia status. 
g) Status hygiejnekursus 
h) Tour de France 
i) Baneplaner 

 
a. 28 deltog. God stemning fin debat.  
b. Bilag til juniorer er lagt på, der laves 

nyhedsopslag til hjemmesiden og opslag på 
Facebook. Hjemmesiden er opgraderet og 
virker igen fint. 

c. Dyrlægerapport med kort er afleveret på tryk, 
samt oplæg til ny lejekontrakt med de 
indarbejde nye ting i er også afleveret på tryk. 
Jette afsøger det konkrete beløb for lejen før 
arbejdsdag. Der er aftalt møde med VIRK på 
arbejdsdagen. 

d. Orienteret – vi afventer udspil. 
e. De sidste dommere er i hus – resten klares på 

arbejdsdag       
f. Der overdrages i løbet af den kommende uge. 
g. Eddie har færdiggjort kurset. Eddie sender link 

til Jette, så hun kan videregive til ansøgere. 
h. Der er bevilget puljepenge fra Holbæk 

kommune til gule veste til ”Tour-kvadrillen”. 

i. Er leveret      

4. Banedag 
Eddie har udsendt bilag, der kan tages 
afsæt i – der dukker sikkert flere ting op 
undervejs. Opgaverne skal prioriteres, 
og der skal findes tovholdere på de 
forskellige opgaver. 

Ann B renskriver gennemgang og sender til Eddie, som 
reviderer banedags-bilaget. Eddie fordeler evt. 
indkøb. 
Ann B Laver opslag på Facebook. 
 

5. Generalforsamling – opfølgning  
Især aktivitetsplan 
Herunder Islandshestens dag/Åbent hus 
i Faxi. 

Referatet er ved at være klart – lægges på 
hjemmesiden, når det er endeligt underskrevet. 
Vi opfordrer til, at der laves et hesteindslag i Holbæk 
by i løbet af foråret. (Ann B) kontakter Kvadrillen. 
Alternativt åben kvadrilletræningsdag på banen. 
I forhold til ønske om at etablere flere 
stævneaktiviteter, lægges et opslag ud, hvor folk kan 
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Referent: Ann 

Evt. Afbud  

Til stede (Som udgangspunkt.):  

Eddie Madsen, Mie Møller Jakobsen, Ann Busch, Jette Schmidt Mortensen, Ole Elmquist 

og suppleanter: Lene Kildegård Jensen og Ann Stilhoff. 

byde ind. Bestyrelsen støtter op med deltagelse i en 
start-periode – Mie og Ann er tovholder for 
bestyrelsen. Ann B – laver opslag på Facebook(efter 
banedag). 

6. Aktivitetsplan: 
Bl.a. tovholdere på aflate aktiviteter 

”Overdrages” i forbindelse med formandsskiftedag d. 
21. marts. Tovholdere sættes på efterfølgende. 

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

Vi mødes både fysisk og virtuelt helst ikke mandage 
eller torsdage –  
Næste møde tirsdag d. 19. april 2022 kl. 18.00 på 
banen – Eddie sørger for mad.  
Frivillighed, ”Nye stævnetiltag”, fondansøgninger – m. 
materialebeskrivelse, opfølgning på banedag, 
aktivitetsplan, G-mail, Nye dæk traktor…… 

8. Evt.  


