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Bestyrelsesmøde FAXI 
 
D.  19. april 2022 
 

Afholdes hos  Tidspunkt 

På Faxibanen 18.00 til spisning 

1.  Godkendelse af referat fra 17. marts Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden  
 

Godkendt 

3. Siden sidst: 
a. Overdragelse af kassererhverv 
b. Status på lejekontrakt. 

(Se referat fra sidst) 
c. Status på ”Ridespor Vestsjælland” 
d. Kvadrille – evaluering på årets start 
e. Banedag –  
f. Forespørgsel om trailerpladser fra 

VISK 
g. Kristi Himmelfartstævne. 

 

 
a. Der er nu overdraget. Der mangler fortsat 

bankadgang – det er sendt. VIRK er opdateret.  
Det skal afsøges hvilke muligheder, der er 
med mobilpay. Der er også overdraget 
pokaler. Vi sætter en hylde op i klubhuset til 
dem. Gamle PCére afleveres til gennemsyn 
(Ann B). 

b. Kontrakten er klar til underskrift. Mie 
indhenter. 

c. Arbejdet er genoptaget efter Corona. Vi 
afventer. 

d. Der har været rigtig mange deltagere i 
kvadrilletræning.  

e. Den gik – rigtig fint. 
f. Der tildeles 5-6 pladser. Der skal styring på 

tralilerparkeringen på dagen. Ann B kontakter 
indtjekkere. 

g. Jette kontakter vedr. Cafeteria. Der er 
tilmeldt. 
Mie finder tjekliste og sender til bestyrelsen. 

 

4. Klubhus og Bane 
Ansøgning om midler til læskur for 
traktor og baneplaner, reetablering af 
bagvæg og -  af trappe til klubhus? 
Ny banedag? 

 
Der skal gøres op, hvor mange materialer vi skal 
bruge, og hvad det koster. 
Mie laver ansøgning. Ole og Eddie beregner materialer 
og priser (husk tagrender). 
Vi sætter en ny trappe til klubhuset i gang. (Mie). 
Vi planlægger at lave en banedag nr. 2 for 2022 i 
september, så vi kan få malet det sidste og bygge læ 
til traktor og baneplejeredskab. 
 

5. Juniorlejer  
Orientering – hvem er officiel tovholder 
fra bestyrelsen? 

Katrine Knudsen og Christina Nielsen vil være de 
primære tovholdere på Juniorlejeren.  
Lejren er fastsat til d. 26., 27., 28. august. 
Der afholdes kickoff møde d. 27. april. 
Evt. input til Kathrine - 28741499 
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6. Træningsstævne  
Afholdelse af min. Ét træningsstævne 
inden for resten af sæsonen. 
 

F.eks. Søndag d. 11. sept. 
Vi lægger et opslag på Facebooksiden i forhold til 
interesse- og præferencer for Gædingakepni eller alm. 
sportstræningsstævne. (Ann B) 

7. Gangarts-cliniques. 
Forslag om at planlægge 4-5 gangarts-
cliniques i løbet af efteråret. Evt. 
samarbejde med Holbæk rideklub. 

 

Vi kan arrangere det som en firgangsklasse evt. en 
delvis femgangsklasse med øvning af lægning. 
Lægges i november-december. 
Ann arbejder videre. 

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

23. maj kl. 19.15. Mødet er virtuelt. 
Fondsansøgning – Gangartskliniques – Juniorridelejr – 
træningsstævne – foredrag vedr. hestens holdbarhed. 

9. Evt. Der skal inkøbes en ny vandhane til det nye 
toilet(Ole). 
Haner til vandtanken – (Ann) 

Refernt: 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 


