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Bestyrelsesmøde FAXI 
 
D.  23. maj 2022 
 
 

Afholdes hos  Tidspunkt 

VIRTUELT Kl. 19.15 

1.  Godkendelse af referat fra 19. april Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden  
 

Godkendt 

3. Fra Kassereren 
Status på regnskabsoverdragelse fra 
den tidligere kasserer. 

Der er nu overdraget, der er overdraget fra banken.  
Vi er begyndt at betale alm. Fakturaer. 
 

4. Siden sidst. 
a. ”Kristihimmelfart” 
b. ”Dyrskuetræning” 
c. Juniorlejr 
d. Trappe klubhus 
e. Juniorlejrmøde 
f. Lejekontrakt til banen 
g. Vandhane toilet 
 

 
a. Det gik fint i cafeteriet. Der er nu doneret en 

brødrister til klubben. Der er behov for en 
anden kaffemaskine i cafeteriet. 
Rigtig fint stævne – vel tilrettelagt og 
gennemført. 
Der var problemer med lyd. Man kan 
udnævne en runner blandt hjælperne til at 
hænge resultatlister op. (drøft med 
stævnegruppen). 

b. Der var to tilmeldte heste – det var et fint 
arrangement 

c. Der er meldt dato ud for arrangementet – 
Eddie kontakter udvalget i forhold til en 
foreløbig udmelding. Vi forventer at 
arrangementet kan hvile i sig selv. 

d. Der er givet et tilbud på 9.000 kr. på at lave en 
ny skridsikker trappe. Vi prøver at indhente et 
andet tilbud. (Ole) 

e.  Se ovenfor 
f. Der mangler et bilag. Ann fremsender. 

Herefter fremsendes den samlede 
tillægsaftale. 

g. Eddie har skiftet den. 
Eddie udarbejder oplæg til fast procedure ved 
afslutning af arrangementer. Og hænger op på 
banen 

5. Klubhus og bane. 
Der har været henvendelse fra 
stævnegruppen i forhold til: 
Dommerkaffekopper, som ikke blæser 
væk i vinden, når de er tomme. 
Udskiftning af flere dommerborde. 
Lydanlægget skal opdateres, så det 

 
Der indkøbes 10 termokrus og vi kikker på bordene 
inden der købes nye. Eddie ser på dommerbordene og 
der indkøbes evt. nye. 
 
Der indkøbes en ny kaffemaskine til klubhuset. 
 
Mikrofon i klubhus tjekkes for jackstikudgang. (Eddie) 
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virker bedre - Især trådløs mikrofon skal 
fungere bedre. 
Reparation af en dommer-pavillon. 
 
Og så er der brug for at få tømt et toilet 
og for at få tømt mugekasserne ved 
foldene. 
Endelig er der ønske om en ny 
kaffemaskine og af det mest 
nødvendige værktøj. 
 

 
Eddie og Ole ser på højttalerledninger efter dyrskuet. 
 
Lene ringer til toilet-tømmer. 
 
Mie undersøger, hvor vi kan gøre af indhold af 
mugekasser.  
 
Vi tager overskydende håndværktøj med til en 
værktøjskasse. Hvis der fortsat mangler noget, kan vi 
indkøbe begrænset. 
 
Der er ønske om at forlænge køkkenbordplade mod 
vest hen til væg. Eddie køber ind og sætter op. Med 
samt en ekstra hylde.  

6. Klubbens evt. betaling til 
medlemmernes aktiviteter.  

Klubben skaber rammerne for medlemmerne.  
Der er som afsæt ikke betaling fra klubben til 
medlemmernes aktiviteter. ( Ud over den tidligere 
vedtagne mulighed for junior- og ung-ryttere om at 
søge tilskud til deltagelse i stævner, de har kvalificeret 
sig til). 
 

7. Behandling af ansøgning om 
fondsstøtte – se bilag fra Mie. 
Herunder drøftelse af ansøgning om 
støtte til etablering af overdækning til 
traktor og baneplejeredskab samt 
udskiftning af beklædning på 
bagvæggen af klubhuset. 

Flot arbejde. Bilag sættes ind. 
Ansøgning fremsendes til Friluftsrådets lokalpulje. 
 
Overdækning søges finansieret via andre midler. 

8. Gangarts-cliniques: 
a. Der er etableret mulighed for at 

afholde 2 gangarts-cliniques i 
november måned i Holbæk 
rideklubs ridehus. 

              Bilag 8 - 2022-05-23 Dagsorden Faxi    
b. Træningsstævne                  

 

 
a. Det etableres. Ann laver aftaler med Holbæk 

Rideklub og arbejder videre. 
b. Der etableres et  træningsstævne. Jeanette 

Holst Gohn og Karin Elmquist vil gerne 
arrangere. Vi laver opslag i forhold til 
yderligere hjælp til de to. (Ann B kontakter 
dem). 
 
 

9. Aktivitetsplan for næste år Vi tager hul på en aktivitetsplan for 2022. 
Ann sender oplæg ud – alle er meget velkomne til at 
melde tilbage og komme med tilføjelser mm. 

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

Tirsdag d. 21. juni 2021 kl. 19.00 hos Jette. 
Aggersvoldvej 3C, 4450 Jyderup. 
 
Opdatering af hjemmesiden både indholdsmæssigt og 
i forhold til udbyder, Opdatering af Sporti,  

11. Evt.  
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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. 

 

 

 


