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Bestyrelsesmøde FAXI d. 14. december 2022 
 
Vi starter med møde, som forventes afsluttet efter 1 
time og så slutter vi året af med en lille julefrokost. 
Ann laver mad.  

Afholdes hos  Tidspunkt 

Ann Busch 
Markeslev Huse 27 
4300 Holbæk 

18.00 

1.  Godkendelse af referat fra  Godkendt  

2. Godkendelse af dagsorden  
 

Godkendt 

3. Siden sidst. 
a. CeeCoach-anlæg er kommet.(Ann) 
b. Ansøgning til Techsoup om at blive 

godkendt som NGO er imødekommet 
c. Gangartscliniques – sidste del aflyst. 
d. Kontingentmail er aftalt med Sporti 

Sendes d. 27. december. 
e. Tilbagemelding fra møde med 

Stævnegruppen. 

 
a. Orienteret 
b. Orienteret 
c. Jeanette blev syg, så vi aflyste. Penge er 

sendt retur til deltagerne for sidste 
modul. Vi prøver igen til næste år. 

d. Orienteret. Der sendes opkrævning ud på 
250 kr.  

e. Der har været afholdt møde med 
stævnegruppen, som ønsker at drosle 
ned. Der blev vendt flere modeller for at 
komme videre med stævnerne. Gruppen 
har givet tilsagn om at afvikle forårstölt 
og Gaman. Og til at støtte op om 
etableringen af de øvrige stævner. Alle 
der måtte have lyst til at binde an med at 
etablere stævne er mere end velkomne 
til at byde ind. 
 

4. Fra Kassereren  
Status på medlemmer og økonomi 

Orienteret. 
Jette tager kontakt til FORS i forhold til tømning 
af affaldscontainer. 
 

5. Praktisk omkring Cee-coachanlæg 
Opbevaringskasserne skal tilrettes i det 
medfulgte skumgummi, så vi kan opbevare 
dem sikkert – Hvem gør det? 
Hvem kan bruge dem og hvordan- og hvor 
skal de kunne afhentes og afleveres. 

Eddie tager det med hjem og indretter kuffert. 
Lene vil til en start gerne have det stående og stå 
for udlån. 
Der etableres et fælles dokument, som vi kan 
skrive i, hvem der låner ud og hvornår det 
afleveres igen. 
 

6. Hvilke programmer skal vi søge om fra 
TechSoup?  

Der etableres et møde ml. jul og nytår mhp. At 
afklare hvilke programmer vi vil søge om. 

7. Generalforsamling 
a. Indkaldelse 
b. Beretning 
c. Regnskab og budget 
d. Forslag 
e. Aktivitetsplan 
f. Valg 

 

 
a. Ann B laver indbydelse til Sporti 
b. Ann B – udarbejder oplæg. 
c. Jette laver begge dele en anden må 

fremlægge på generalforsamlingen. 
d. Forslag til kontingentforhøjelse pr. 1. 

januar 2024 
e. Der arbejdes fortsat 
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g. Foredrag før generalforsamling 
h. Mad + drikke 

 

f. Ole og Eddie er på valg – Eddie stiller op 
igen, Oles plads bliver ledig. 
Suppleanterne Lene Kildegård Jensen og 
Ann Dietz Stilhoff stiller op igen. 

g. Ole laver endelig aftale med Jeanette og 
Henrik om et oplæg fra deres deltagelse 
NM i Finland.  

h. Jette og Ann D – bestiller 
 

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

3. januar hos Lene kl. 19.00 

9. Evt.  

Referent: Ann 

Evt. Afbud - ingen 

Til stede (Som udgangspunkt.): Eddie Madsen, Mie Møller Jakobsen, Ann Busch, Jette Schmidt Mortensen, 

Ole Elmquist og suppleanter: Lene Kildegård Jensen og Ann Stilhoff 


