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Bestyrelsesmøde FAXI – med spisning 
 
D.  10. august 2022 kl. 18.30 
 

Afholdes hos  Tidspunkt 

Faxibanen  18.30 

1. a.  Godkendelse af referat fra d. 21. juni 
b. Godkendelse af referrat fra  
ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 24. 
juli. 

Begge referater godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden 
 

Nyt punkt 4. l Kvadrille og 4. k status værktøjskasse 
 

3. Fra kassereren 
 

Intet nyt 

4. Siden sidst. 
a. Startus lydanlæg (Ann) 
b. Status juniorlejr (Ann) 
c. Status Lejekontrakt(Mie) 
d. Status toilet(Lene) og 

mugekasser(Mie). 
e. Status trappe(Ole) 
f. Status træningsstævne(Ann) 
g. Svar fondsansøgning?(Mie) 
h. Status Halvtag til traktor(Ole og 

Ann) 
i. Status snak med 

foreningskonsulent vedr. 
forsikring(Jette) 

j. Tilbagemelding fra føldag(Ann) 
k. Status værktøjskasse(Eddie) 

 
a. Anders har lavet et overslag over renovering 

af lyd på banen. Nogle af udgifterne kan 
indeholdes i midler fra fondsbevilling. 
Mie har kontakt til Anders. Ann videresender 
overslag. Anders forventer arbejdet er færdigt 
til stævnet d. 20. august. Aftalt, at Anders 
giver lyd, hvis der er brug for hjælp. 

b. Juniorlejr bliver aflyst i år. Der bliver evt. lavet 
en juniordag med Nanna.  
Eddie og Ann indbyder holdet omkring 
juniorlejr til en evaluering. 

c. Lejekontrakt forventes underskrevet i 
september. Mie laver de sidste tilretninger og 
rundsender det endelige oplæg sammen med 
den oprindelige kontrakt, så bestyrelsen kan 
se ”alongen” i sammenhæng med den 
oprindelige kontrakt. 

d. Toilettet er tømt og mugekasserne bliver tømt 
i løbet af august. 

e. Trappe er bestilt – den forventes færdig til 
oldsagsstævnet. 

f. Træningsstævne udsat – ny dato kommer 
g. Der er bevilget penge fra DIF´s fond på 30.500 

kr. til indkøb af kommunikationsanlæg til 
undervisning m.m. Mie og Ann indkøber. 

h. Vi har tilsagn fra VISK – (Søren) til at bygge et 
halvtag til traktor. Der kan ikke laves 
fondsansøgning. 

i. Klubbens faciliteter og løsøre skal forsikres på 
helt almindelige vilkår. 
Konsulenten oplyste endvidere, at vi kan søge 
tilskud til lys, varme, forsikringer m.v. Det skal 
tydeliggøres i budgettet, hvilke forventede 
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udgifter vi har til ovennævnte. Der arbejdes 
videre med et konkret tilbud (Ann) 

j. Det var en rigtig fin tur. Godt tilrettelagt. Fin 
stemning. Der var ca. 23 deltagere. Tak Heidi 
Montan. Og tak til Jon og Louise. Heidi aftaler 
allerede nu en ny dato for næste års føltur. 

k. Værktøjskasse – Eddie sender liste ud på, 
hvad vi mangler. Det, der ikke kan skaffes 
indkøbes. Der er nu indkøbt og opsat en ny 
kaffemaskine i klubhuset. 

l. Kvadrillen til Tour de France gik rigtig fint –  
Vi laver en tilbagemelding til Styregruppen 
vedr. flytningen af arrangementet med så kort 
varsel. Ann B skriver et oplæg til 
tilbagemelding og sender til bestyrelsen til 
kommentering, inden den går af sted. 
OG 1000 tak til Lone – og Claus Wallebo for at 
træde til med kort varsel og lægge jord til 
arrangementet!! 
I Gørlev – det gik nogenlunde. Der var flere 

nye med og opvisningen er set bedre       
 

5. Fra Kassereren  
Status  

Intet usædvaneligt at bemærke. 

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

Klubben bevilger 10.000 kr. til indkøb af materialer til 
halvtag til traktor og en ny tagrende på klubhuset 
Ole er tovholder på materialeindkøb. 
Vi skal annoncere arbejdsdagen ved enhver given 
lejlighed. Der bliver brug for alle gode kræfter (både i 
forbindelse med arrangementer og på sociale medier). 
Der skal indkøbes pølser m.m. til dagen. 
Ann B laver opslag om arbejdsdag. 
Alle skriver til Eddie vedr. opgaver til dagen – som 
derefter laver en plan. Eddie skal modtage opgaverne 
inden bestyrelsesmødet i september. 
 

7. Reservation af lokaler til 
generalforsamling. 

Ann B – ansøger om lokaler – til d. 28. januar 2023. 
(Foreningshuset).  

8. Arbejdsdag d. 17. september - 
planlægning 

Det tages på næste bestyrelsesmøde ud over det 
ovenfor besluttede. 

9. Ridemærkehold? 
Skal vi oprette ridemærkehold til 
foråret. 

Vi vil gerne oprette ridemærkehold. Ann B kontakter 
Louise Mølbak i forhold til, hvordan holdene bedst 
sammensættes – og oplæg i øvrigt. 
 

10. Undervisning til næste forår – hvad skal 
vi? 
 

Vi åbner for, at enkelte klubmedlemmer kan 
arrangere undervisning på Faxibanen (for faxi-
medlemmer) 
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11. Ny mødedato og punkter til næste 
møde. 
(Ikke udtømmende) 

6. september 2022 kl. 18.30 på banen. 

• Hvordan kan vi styrke frivillighedsarbejdet og 
det gode sociale liv i klubben-(Jette og Ann D).  

• Ridemærker for voksne og børn 

• Arbejdsdag 

• Undervisning i løbet af foråret 

• Rydning af voldene for grantræer 

• Der er ønsker om, at få taget en principiel 
snak om hvilke beløb vi evt. skal sponsorere 
ryttere udtaget til VM, NM, EM med. 

12. Evt.  

 

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. 

 

 

 


