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Siden sidste generalforsamling er Corona er slut, kværke er slut - og vi fik gjort os gode erfaringer 

og er klædt på til evt. repriser. Der er lavet aftale med vores udlejere – (Søren og Gitte), DI og en 

dyrlæge om kriterier for at holde banen åben, hvis der igen kommer kværkeudbrud på Rideskolen. 

 

I det seneste år, har vi afviklet mange aktiviteter: 

Kaffetölt, generalforsamling, arbejdsdage, forårstölt, dyrskuetræning, Kristi Himmelfart, føltur, 

oldsagsstævne, Gaman og gangartsclinique (hvor anden del desværre blev aflyst pga. instruktørens 

sygdom.) DI’s generalforsamling har vi deltaget i, og så har der været en række fællesture, 

konerideture, en masse kvadrilletræning og tre kvadrilleopvisninger – og ikke mindst vores 

kvadrilles indslag under Tour de France, som gik viralt!!  

Det er dejligt at være i gang igen efter Corona og kværke - for alvor. Og mærke den gode 

Faxistemning!!! 

 

Bestyrelsen: 

Vi har haft ca. et bestyrelsesmøde om måneden igennem året.  

Tak til jer bestyrelsesmedlemmer for virtuelle og fysiske møder, debatter, engagement og 

resultater igennem året.  

Og en særligt tak for denne gang til Ole, som har været med i bestyrelsen igennem de seneste 3 år. 

Heldigvis fortsætter du som aktiv bidrager – og planlægger en voksenridelejr til september.  

Selv om man ikke sådan lige erstatter dig, så har vi foreløbig mindst én fuldgod kandidat til at afløse 

dig. 

 

Aktiviteter: 

På aktivitetssiden har vi, som I kan se af aktivitetsoversigten, planer om at fastholde stævne-

niveauet evt. udvidet med et eller to træningsstævner f.eks. i Gædingafimi. –   

Som I sikkert har hørt, har vores stævnegruppe meldt ud, at de gerne vil drosle ned, og have 

aflastning. De har arrangeret stævner i rigtig mange år, og vil gerne have andre ind omkring i hvert 

fald de stævner, hvor der benyttes det internetbaserede stævnestyringsprogram ”Icetest” til at 

holde styr på equipagerne og deres karakterer.  

Vi vil derfor rigtig gerne have folk med interesse for stævneafvikling til at byde ind omkring vores 

Forårstölt-stævne og vores Kristi himmelfart-stævne, og omkring afvikling af et eller flere 

træningsstævner. Det ville være rigtig fint, at kunne etablere en stævnegruppe omkring de to 

stævner her i foråret. Den nuværende stævnegruppe har lovet at tage sig af Forårstölten – og 

derefter overgive tøjlerne for disse to stævner til en ny gruppe – de har også lovet at hjælpe alt det 

de kan med praktiske og konkrete råd, procedurer m.m. På sigt er der også brug for nye kræfter 

omkring Oldsagsstævnet og - det traditionsrige Gaman. 

Heldigvis forsætter de arbejdet med kvadrillen! – En stor tak Kirsten, Tenna og Hanne for al jeres 

tid og store engagement. Og en stort tak for, at I vil hjælpe os i gang med en ny stævnegruppe og 

selvfølgelig tak for jeres store arbejde omkring kvadrillen som heldigvis fortsætter. 

Som noget nyt lavede vi sidste forår et arrangement med ”dyrskuetræning” – der var 5 tilmeldte, 

med tre heste. De var meget glade for Jette Grams konkrete anvisninger i forhold til mønstring og 

opstilling af hestene. Det har vi lavet aftale med Jette om at gentage. Vi håber at der er flere, der 

har mod på at fremstille deres heste til Dyrskuet i år. 
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Konerideturene med Kirsten Roldhave er også virkelig blevet konsolideret igennem det seneste år. 

De er rigtig godt besøgt. Tak til dig Kirsten for dit engagement og dine mange gode ideer og indslag 

– Også de fortsætter til næste år. 

Omkring vores almindelige Fællesrideture, har vi set en afmatning af deltagerantallet. Nogle har 

givet udtryk for, at der rides for stærkt – og det har været svært at finde guider til turene.  

Det vil vi prøve at gøre anderledes i år. Pernille og Randi har påtaget sig at forsøge at finde guider til 

alle fællesrideturene, så man kan se allerede her om lidt, hvor de skal rides og hvem, der guider. 

Stor tak til jer to for det – og kom så frisk til Fællesrideturene – nyd de smukke landskaber og det 

gode samvær!! 

Måske kan vi også stable et hold på benene, som er til mere strabadserende ture i højt tempo. Så 

vil der i hvert fald være lidt for enhver smag. Mon ikke, vi kan finde et par stykker, som kunne 

tænke sig, at tage sig af det? 

I det hele taget har de allerfleste af vores arrangementer været rigtig velbesøgte i år.  

Det giver et godt fundament for en bestyrelse at arbejde på – og bidrager jo også til en sund 

økonomi for klubben.  

Faxibanen: 

En af de opgaver, der er absolut nødvendig igennem hele året, er vedligeholdelse og udvikling af 

vores baner og bygninger. I år er der blevet bygget ny trappe til klubhuset. Der er lavet overbygning 

til traktoren og fældet en masse døde grantræer på volden.  Adskillige medlemmer har taget en 

stor tørn igennem året. Tak til alle jer, der er mødt op – og har taget fat. Det er så dejligt at se, at 

medlemmerne bakker op –  

Når det er sagt, så har vi også måttet erkende, at der er behov for en mere koordineret indsats for 

at holde det hele ved lige og opdateret omkring banen.  

Vi har derfor taget initiativ til at (gen)nedsætte et baneudvalg. Foreløbig består det af: Eddie 

Madsen, Anders Nørregaard, Jørn Hartvig, Githa Larsen, Lars Larsen, Bjørn Kristensen, Lene 

Kildegaard Jensen – og - man er velkommen til at byde ind og blive en del af gruppen – ligesom jeg 

er sikker på, at gruppen også regner med jer medlemmer til arbejdsdage! 

Fundraising: 

I bestyrelsens har vi en Fundraiserhaj – Hun har skaffet os adskille tildelinger – som jo er 

øremærkede til det, der er søgt om. Sidste år fik vi jo nyt toilet og installeret en samletank – og vi 

fik et pænt beløb fra Coronapuljerne. I år har vi fået bevilget midler til indkøb af et Cee-coach 

anlæg, som er anskaffet og som klubben kan benytte til undervisning, speakeropgaver, turridning 

mm. Især vores juniorer kan få gavn af det.  

Vi er også blevet godtkendt som NGO forening til at søge om software til vores forening – enten 

gratis eller til meget få penge. Det ser vi meget frem til, da det er bydende nødvendigt for at sikre 

kontimuiteten, at Faxi har et arkiv, som ikke ligger på private PC’eres harddeske eller personlige 

drev.  

Og så har vi har lige nu en ansøgning ude om støtte til  nyplantning af volden –  

Tak Mie – til fundraiser med slag i. 

Økonomi: 

Der blev i sommer rejst ønske om, at Faxi skulle betale for kvadrillerytternes bokse på Dyrskuet og 

til store Hestedag. En samlet udgift for klubben på dengang ca 24.000 kr. Argumentet var, at 

Kvadrillen repræsenterer Faxi,  og at det var mange penge man skulle af med for at deltage. Det 

kan jeg godt forstå set i lyset af, at en boks kostede 500 kr/ hest/ gang. Vi havde flere drøftelser om 

det i bestyrelsen og endte med at afslå anmodningen – med den begrundelse, at vi er en frivillig 

forening med en meget lille økonomi og at medlemmernes aktiviteter er egenfinansierede. De 
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midler vi får i overskud er primært bundet i drift af banen og vedligeholdelse af udstyr til afvikling 

af aktiviteter på banen.  Det vil også fremgå, når vi præsenterer vores regnskab og budget. Faktisk 

har vi hørt, at prisen pr. boks i år bliver sat ned til 350 kr. pr. gang. Det er jo et lille plaster på såret. 

 

 

Hedeland: 

Der er gang i et meget stort projekt omkring genopretning af Hedeland, så der kan afvikles store 

nationale stævner der. Et arbejde, vi følger med interesse og gerne vil bakke op om. Hvordan vi kan 

bakke op, tager vi en drøftelse om i den nye bestyrelse allerede her i februar måned. 

Vi har hørt om flere forskellige tiltag, men mangler at se noget konkret på skrift. Vi har lige her i 

forrige uge fået en konkret henvendelse fra Hedelandsgruppen med et ønske om, at Faxi sponserer 

et dommerhus til 10.500kr. Det har vi ikke haft lejlighed til at drøfte i bestyrelsen, men vil tage det 

op på vores temadag i februar  

Juniorer: 

.Vi har en lille gruppe børn, junior- og ungryttere i Faxi. 10-12 i alderen 9-16 år. 

Vi forsøgte efter den fine juniorridelejr i 2021 igen i år at lave juniorridelejr i august, den blev 

desværre aflyst.  

Det vil være så fint at få gang i et egentligt juniorarbejde, og det er noget vi i bestyrelsen vil 

prioritere at styrke – en af de ting vi overvejer er et ridemærkeforløb for juniorer i et evt. 

samarbejde med vores naboklubber. Og vi vil igen i år prøve at få en juniorridelejr på benene. Der 

er allerede lagt datoer op fra arbejdsgruppen, som gerne vil høre fra andre interesserede. 

Den gode velkendte Faxistemning: 

For mig som formand er det allervigtigste, at mærke, at den gode Faxistemning igen folder sig ud, 

når vi er samlet til aktiviteter: Videbegærlighed, engagement, alvor, åbenhed,  smil, latter og tilråb. 

Vores heste er omdrejningspunktet for vores samvær. 

Det er det, der gør det værd at lave aktiviteter, holde bestyrelsesmøder, skrive formandsberetning 

og meget meget mere. Tak for i år og vi ses lige om lidt på banerne. 


