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Bestyrelsesmøde FAXI 
 
Den 10. oktober 2022 

Afholdes hos  Tidspunkt 

Virtuelt 
 

19.00 

1.  Godkendelse af referat fra  Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden  
 

Nyt pkt. 3 f. Fællesridetur 
Nyt pkt. 12. Tømning af container på P-pladsen. Evt. 
bliver så pkt 13. 
Ellers godkendt 

3. Siden sidst. 
a. Arbejdsdag  
b. Ny plantning på volden v. Mie 
c. Lejekontrakt v. Ann 
d. Forslag DI’s generalforsaling – 

henvendelse fra DI v. Ann 
e. Tømning af samletank v. Eddie ++ 
f. F. fællesridetur 

 

 
a. Der blev klaret rigtig meget. Halvtag mangler 

tagplader, de lægges på ved godt vejr i løbet 
af efteråret. 

b. Der er lavet en plan for tilplantning. Der 
sendes ansøgning til Naturstyrelsen. Mie 
sender ansøgning inden 31. oktober. 

c. Alonge til lejeaftale er underskrevet af Faxi og 
Søren og Gitte Fabrisius. 

d. Orienteret om tilbagemelding fra DI – Vi 
afventer fortsat. 

e. Den er nu tømt. Vi skal skrive ind i årsplanen, 
at samletanken skal tømmes i august hvert år. 
Jette tager det op med FORS, hvis der kommer 
mere end én regning. 

f. Der var fællestur i Vinstrupskoven d. 9. 
oktober. Fin tur!! Tak til Torben Lemann for 
guidning. 

4. Fra Kassereren  
Status på medlemmer og økonomi. 
 

172 medlemmer. 
Orienteret om status på økonomi.  
Foreningskonference Holbæk kommune d. 9. nov.  
Jyderup– hvem deltager? 

5. Gaman – er der ting, der mangler til 
stævnet? 
 

Græsset bliver slået undtagen foldene. Lene har 

bestilt      
Vi mødes 8.15 ca. og flytter plader og sætter kaffe 
over.  
Ann D køber ind – Jette og Lene er back up på indkøb. 

6. Aktivitetsplan for 2023 
Har vi det med vi ind til videre skal have 
med? Se spørgsmål under 
Voksenridelejr i Bilaget. 
Bilag 
 

Vi prøver at finde folk til at være tovholdere på 
fællesturene for hele året, så turene bliver planlagt fra 
årets start. 
Kirsten Roldhave er tovholder på konerideturene. 
Ann B kontakter Pernille vedr. de alm. fællesture. 
Vi taler med Stævnegruppen om evt. opgradering til 
ranking omkring Kristi Himmelfart. 
Ann B kontakter gruppen.  
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Resten drøftet – De aktiviteter, der er fastlagt allerede 
lægges i kalenderen. Og resten lægges ind i takt med, 
at de falder endeligt på plads. 
Vi venter med at lægge hele planen op til alle er taget 
i ed. 
 

7. Orientering fra virtuelt møde for 
klubberne og private aktører vedr. 
stævneplanlægning og arrangements-
planlægning set i lyset af et oplevet 
manglende deltagerantal ved 
arrangementer i klubberne under DI og 
hos private aktører.  
Bl.a. med en opfordring til at aktiviteter 
især stævner lægges i en fælles DI-
Googlekalender i november for det 
kommende år. 
 

Mie og Ann deltog i virtuelt møde omkring 
stævnedeltagelse generelt på landsplan, 
planlægningen af dem og åbenhed om 
arrangementernes tilmeldingsåbning på Sporti. 
Der opfordredes til at lægge stævner i DI’s Google-
kalender. 

Vi lægger det ind, vi allerede har fastsat       
 

8. Forespørgsel om at holde Faxi-banen 
åben i vintermånederne under 
forudsætning af ansvarlig brug. 
Hvis vi skal det – hvilket kodex skal der 
så evt. være? 
 

Vi åbner for, at banen kan benyttes i løbet af vinteren.  
Der udarbejdes et kodex for benyttelsen. 
Eddie laver oplæg og sender ud til kommentering. 
Ordningen evalueres til foråret m.h.p. en evt. mere 
permanent ordning. 
 

9. Invitation til møde vedr. Hedeland: 
Søndag den 30. oktober kl. 15:00, 
Stærkendevej 226a, Hedehusene. 
Bilag 

 

Mie melder tilbage med evt. deltagelse. 

10. Opfølgning på vores frivillighedssnak fra 
sidste møde 
 

Udsættes. 

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

Næste møde d. 7. november. 
Hos Lene. Kl. 18.45 møde start 19.15. 
Gammel Skovvej nr. 95. 

12. Evt. Hvem har tidligere tømt containeren. På P-pladsen? 
Ann kontakter Søren. 
 

13. Evt  

 

Refernt: Ann 

Evt. Afbud  

Til stede (Som udgangspunkt.):  

Eddie Madsen, Mie Møller Jakobsen, Ann Busch, Jette Schmidt Mortensen, Ole Elmquist 



Referat 

3 
 

og suppleanter: Lene Kildegård Jensen og Ann Stilhoff. 

 

 

 


