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Bestyrelsesmøde FAXI 
 
D.  21. juni 2022 
 

Afholdes hos  Tidspunkt 

Jette 
Aggersvoldvej 3C 
4450 Jyderup. 

19.00 

1.  Godkendelse af referat fra  Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden  
 

Godkendt 

3. Siden sidst. 
a. Klubhus: – køkkenbord, brødrister, 

kaffemaskine, dommerkopper, 
dommerborde,  

b. Lydanlæg 
c. Status juniorlejr 
d. Lejekontrakt 
e. Roskilde dyrskue. 
f. Toilet(Lene) og mugekasser(Mie) 
g. Trappe 
h. Træningsstævne 
i. Gangartscliniques 
j. Svar fondsansøgning? 

 
a. Køkkenbord, Brødrister og Dommerkopper er 

på plads. Kaffemaskine indkøbes(Lene), 
Dommerborde – følges der op på (Eddie). 

b. Anders – er behjælpelig TAK – Lydanlægget 
fungerer. 

c. Orienteret 
d. Lejekontrakt – Mie følger op. 
e. Der snakkes meget ind over musikken-men 

det er fint med oplysninger – måske kan det 
grupperes, så man får en periode med bare 
musik og ridning. 
Udstillerne fra Faxi klarede sig fint.  
Stor Ros til Mogens Marker. 

f. Toiletter er tømt – Mugekasser afventer svar 
fra VISK. 

g. Der er indkommet tilbud på trappe på 5600 
incl. moms – Vi sætter i gang – Ole laver 
aftaler. 

h. Date: 24. august 2022 der udbydes T8+T5+4.5 
og 4.3 + finaler. Ann kontakter Jeanette. 

i. Vi overvejer at lave forskellige 
sværhedsgrader. Ann B aftaler med Jeanette. 

j. Ikke kommet endnu. 

4. Fra Kassereren  
Status  

Orienteret. 
Ole og Jette tager hånd om overdragelse af mobilt 
bredbånd, så det kan reetableres. 

5. Overdækning til Traktor ved klubhus 
Samt udskiftning af bagvæggen på 
klubhuset. 

Vedr. Traktorhalvtag - Nye faciliteter skal aftales med 
VISK. Ann B kontakter VISK. Ole sender mail med 
budget og skitse til Ann B.  
Vi arbejder videre med at lave selve arbejdet på 
banedagen d. 17. september. 
 

6. Værktøjsskasse etablering 
Husk at medbringe evt. overskydende 
værktøj. 
Liste over hvad der mere skal indkøbes. 
 

En pappegøjetang er fundet – medbring gerne lidt 
overskydende til arbejdesdag – der indkøbes 
boremaskine m. bits –  
Pælen v. hingstefolk ordnes af Jette og Ann. 
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7. Forsikring 
Afsøgning af forsikringsmuligheder 

 

Der er en forsikring i DI – Det afsøges, hvad denne 
forsikring dækker. 
Vi tager en snak med foreningskonsulenten i Holbæk 
Kommune og VISK. 
Jette taler med Foreningskonsulent i Holbæk 
kommune, Hensættelser og om, hvordan vi kan dække 
løsøre ved skader eller tyveri.  
Ann S afsøger, om vi som forening i Holbæk kommune 
er dækket af ordningen omkring Sportsskader. 
 

8. Føldag 
 

Hedi Turi Montan har taget bolden – Tak!! 
Føldag afvikles d. 3. august. Fra 17-21. 
 

9. Aktivitetsplan 
Se medsendte oplæg til aktivitetsplan. 
Der skal selvfølgelig også være plads til 
medlemsinitierede aktiviteter -  
 

Ann arbejder videre med at sætte datoer og finde 
tovholdere. 
Der laves medlemsmail om planen.  
Planen går fra januar til december. 
Vi arbejder videre med undervisning. 

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

10. august kl. 18 i klubhuset – Vi griller – Ann S 
køber ind. 

11. Evt.  

 

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. 

 

 

 


