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Bestyrelsesmøde FAXI 
 
D. 3. januar 2023 
 

Afholdes hos  Tidspunkt 

Lene Kildegård Jensen  
Gl. Skovvej 95, 4300 Holbæk 

19.00 

1.  Godkendelse af referat fra 14. 
december 

Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden  
 

Godkendt 
Mie deltager virtuelt. 

3. Siden sidst. 
 

a) Cee-coachanlæg – 
opbevaringskasse. 

b) Tech-soup tilbagemelding. 
c) Stævneudvalg næste år – 

status. 
d) udsendelse af kontingent-mail 

fra Sporti. 
 

 
a) Flot arbejde – kufferterne er indrettet. 

Der er lavet udlånsbilag.  
Vi laver to udlånsbilag – ét til Faxi-
arrangementer uden depositum og et til udlån 
til klubbens medlemmer til privat brug med 
erstatningsansvar. (Eddie tilretter bilag). 
Udlån iværksættes efter generalforsamlingen. 

b) Det afsøges videre med Tech-Soup – hvilken 
løsning, der bedst dækker bestyrelsens behov. 
(Mie) 

c) Lave opslag på Facebook. Ann D.  
d) Vi skriver til Sporti og beder om at få sendt 

påmindelse-mail - den sendes d. 21. januar 
(Ann). 

4. Fra kassereren 
Foreløbigt regnskab 2022 og 
budgetforslag for 2023 -bilag 
eftersendes. 

 
Regnskab fremlagt – Budget udarbejdes.  
Ann B. og Jette mødes og laver oplæg. 
 

5. Generalforsamling 
➢ Indkaldelse – bilag eftersendes 
➢ Beretning – bilag eftersendes 
➢ Regnskab og budget – se pkt 4. 
➢ Forslag  

Bestyrelsen foreslår 
kontingentet sat op til 275 kr 
pr. 1. januar 2024. 

➢ Øvrige forslag skal være 
bestyrelsen i hænde senest d. 
14. januar 

➢ Aktivitetsplan – Bilag – 
eftersendes. 

➢ Valg -  
 

 
Gennemgået – fremsendes med rettelser.  
 
Bestyrelsen fremsætter forslag om at hæve 
kontingentet for 2024 til 300 kr. voksne o.g 150 kr. pr. 
junior/ungryttere. Grundet stigende faste udgifter. Og 
et underskud på regnskab 2022. 
Aktivitetsplan eftersendes. Der mangler stadig lidt før 
alt er ført ind..  
Der er kandidater til alle bestyrelsesposter og til 2 
suppleantposter – der mangler en enkelt 
suppleantkandidat. Lav opslag op til 
generalforsamlingen. 
 
Lene og Ann D tager kage med. 

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

Det foreslås, at den nyvalgte bestyrelse mødes søndag 
d. 12. februar kl. 15.00-20.30 hos Jette i Jyderup.  
 

7. Evt.  

Refernt: Ann 

Evt. Afbud  



Referat 

2 
 

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

Ole Elmquist og suppleanter: Lene Kildegård Jensen og Ann Stilhoff 


