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Bestyrelsesmøde FAXI 
 
D.  6. september 2022 
 

Afholdes hos  Tidspunkt 

På banen 19.00 

1.  Godkendelse af referat fra 10. august. Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden . 
 

Nyt pkt. 11 – Forslag til Dis generalforsamling 
De øvrige punkter rykker. Ellers godkendt 
Mie deltager virtuelt. 

3. Siden sidst: 
a. Oldsagsstævne 
b. Kvadrille Store Hestedag 
c. Lejekontrakt 
d. Fældning af døde træser på volden 
e. Trappe 
f. Forsikring løsøre m.m. 
g. Klubbetaling for deltagelse i 

aktiviteter - orientering 
 

a. Det var et fint stævne – der var problemer 
med printertilslutningen. Der er behov for en 
snak om teknik I forhold til stævnerne – 
Systemet virker med Faxi PC’er.  Begge de 
bærbare PCér skal fremadrettet være 
tilgængelige for stævnearrangørerne i 
stævnesæsonen. Der aftales et nærmere 
opbevaringssted. Lene arbejder videre. Der 
indhentes et printerkabel mhp. Absolut 
nødstilfælde – Jette medbringer. 

b. Det gik så fint der var super fin stemning. – 
Tak til ryttere og instruktører. 

c. Lejekontrakt. Det færdige oplæg er fremsendt 
til Jette og Ann De læser korrektur og 
fremsender til resten af bestyrelsen. 
Oplægget godkendes af hver enkelt på 
Messenger. Derefter afleveres den 
underskrevet til Søren Fabricius. 
Betalingen forhandles. 

d. Træerne på volden er næsten væk. Betalingen 
forhandles.  
Vi bestræber os på at få fældet de sidste døde 
træer på arbejdsdagen.  

e. Den er færdig, flot og oliebehandlet og betalt. 
f. Der arbejdes videre med kontakt til DI -ARB 
g. Orienteret. 

4. Fra Kassereren  
Status på medlemmer og økonomi 

Der er etableret en pengekasse med lidt byttepenge.  
Der er nu 170 medlemmer i klubben. Formand og 
kasserer gennemgår økonomien (26. september) med 
henblik på budget 2023. 

5. Tilbagebetaling af tilmeldingsgebyr 
juniorlejr. 
Da juniorlejren blev aflyst, og vi ikke har 
haft udgifter til lokaler eller 
instruktører, foreslås hele 
deltagergebyret tilbagebetalt. 

Da der ikke har været udgifter i forbindelse med 
planlægningen og annoncering, besluttede vi at betale 
hele beløbet tilbage. ( Jette) 
 

6. Arbejdsdag d. 17. september  
Hvilke opgaver planlægges og hvem 
køber hvad ind? 

Ole køber ind til traktoroverdækning.  
Eddie køber ind til mugekasser og til hylder i 
klubhuset til pokaler. 
Toilet skal rykkes. 
Gyngestativet skal males. 
Rosenbuske beskæres og nogle graves op.  
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Lene køber pølser, pølsebrød og kold kartoffelsalat.  

Ann D kontakter Ghita og Lars i forhold til hegn       
Vi glæder os til at være sammen – 

7. Frivillighed – oplæg ved Jette og Ann D 
 

Jette og Ann D Lavede oplæg. 
Det var spændende og gav anledning til mange tanker 
og en god snak. Vi læser oplægget til 
frivillighedspolitik og drøfter det mere konkret til 
næste møde. (Jette og Ann D) 

8. Ny plantning på volden. 
Det foreslås, at vi søger Naturstyrelsen 
om tilskud til genplantning af volden. 
Vi kan opnå 90% tilskud til buske og 
træer. Plantning og pasning skal vi købe 
eller selv stå for.  
Hvem går videre med det? 

Mie arbejder videre - dels med en beplantningsplan 
og dels med en ansøgning.  
Ann B afklarer opbakning fra Ejerne af Vipperød 
Ridecenter. 

9. Aktivitetsplan 
Se eftersendte bilag 

Udsat 

10. Ridemærker for voksne og børn. 
Louise Mølbak har tilkendegivet 
interesse for projektet. 
Det foreslås, at vi beder Louise om at 
komme med et oplæg med datoer for 
foråret. 

Ann B kontakter Louise m.h.p. at få et konkret oplæg 
til næste møde. 

11. Forslag til DI’s generalforsamling vedr. 
bredden. 
På klubbens seneste generalforsamling 
havde vi en rigtig fin drøftelse af 
begrebet bredde og især af, hvor det 
bedst kunne varetages i DI’s 
organisation. Det mundede ud i, at 
forsamlingen endte med at konkludere, 
at bredden er det, der foregår i 
klubberne. Vi foreslår derfor, at 
Bredden flyttes fra Natur- og 
breddekomiteen til Klubkomiteen. Se 
medsendte bilag. 

Bilaget drøftedes og med få rettelser, blev det 
vedtaget.  Det sendes til DI – som et forslag til DI’s 
generalforsamlingen. 
Det konkrete forslag medsendes herværende 
referatet til medlemmernes orientering. 

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

10. oktober – Virtuelt 
Aktivitetsplan, Frivillighed, DI’s generalforsamling, 
Forsikring, Gaman, Faxis generalforsamling 
datofastsættelse og arbejdsfordeling. 

13. 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. 


