
Referat af bestyrelses møde i FAXI den 1. maj.

Tilstede: Michael, Mogens, Nete, Ghita, Charlotte og Karin

Ikke tilstede: June og Jannie.

⦁ valg af sekretær.

Karin er valgt.

⦁ valg af mødeleder

Karin er valgt.

⦁ info fra formand og andre.

Telt indkøb brugt. Vi er enige om vi giver et bud på 3000,- kr. Nete 
giver buddet.

Roskilde Dyrskue. Vi har igen i år fået den røde hus oppe på pladsen. 
Mogens prøver at få fadøls anlæg og Nete tager Faxi kaffebrygger 
med. Fredag aften komme Shane Donnelly med guitar og spiller.

DM tovholder sponsor er Camilla Mikkelsen.

Lotteri Sanne fra Katla.

Ny tovholder på Plads/camping er Lars Larsen, da Ole E, har meldt 
fra.  Nete har fået tilbud på generator og strømforsyning til 
campingområdet, samt tilbud på ekstra toiletvogn til at stå ved ”
skoven”

Stadepladser er endnu ikke solgt. Luther kommer med rideudstyr.

Skiltesponsorer har ikke alle betalt.

Vi mangler en kommunikationsansvarlig/PR ansvarlig til DM.
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Equisana har lavet en aftale med Hedelands udvalget. Der er lavet en 
aftale om, at hvis man registrere sig som klubmedlem i Land og Fritid 
gives der 100 kr. til Hedeland. Så derfor har vi ikke mere sponsor 
rabat, udover at vi har fået tilbudt at købe tøj og spåner til 
indkøbspris.

⦁ feedback fra indvielsen på Hedeland – herunder økonomi (Mogens) 

Det var en god dag, men det var en meget hektisk dag. Meget skulle 
skrives manuelt da ICE test ikke kunne bruges da vi havde valgt at 
bruge den islandske LM model, hvor de rider flere på banen. Det er 
svært at se  dommerne/karaktererne. God tilbagemelding fra 
deltagerne. Randver super cafeteria, der var stort udvalg. Der er 2300 
kr. i overskud. Stævneoverskud er ca 18.000 kr. på stævnet.

Hrimmnir sørgede for indtjek.

Blossi kom med 2 hjælpere.

Pytla kom med 2 hjælpere og gjorde rent.

Privat udlån af stort solidt telt.

Overskuddet bliver først indbetalt til DI, når der er sat hegn op 
omkring GK banen og opvarmningsbanen, da det er et must ifb med 
DM. Ghita og Lars har givet tilbud på pæle til indkøbspris. Det er 
svært at banke pæle i. Reb undersøges, hvor det billigst i indkøb. 

Dommer Stine Nielsen måtte afregnes fuldt ud.

Dommer Janni er afregnet med faktiske udgifter og honorar, da hun 
kom helt fra Struer

Dommer Tanja var gratis. Mange Tak for opbakningen

Dommer Charlotte Helsø var gratis. Mange tak for opbakningen.

⦁ GK stævne den 11. maj på Hedeland.
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80 deltagere. Der er venteliste. Budget er på 17000 – 18000 kr i faste 
udgifter, hertil forplejning. Der står og ca 36000 i Sporti fra deltager 
betaling. Skal vi donerer en ny vandvogn til Hedeland. Kostpris 
5000,-? Henning og Jan sættes på sagen. 

Der er ca. 8 timer til RID og hertil til regnes bane pleje. Der skal være 
hurtig indpisker. Ind ridning foregår i en gangart hurtigere end skridt. 

Der skal laves 2 indtjek både morgen kl. 7- 8.30 og over middag kl. 
12-13.

Hjælper listen har Nete.

Der er 6 dommere, 3 ”gl” og 3 af de nyuddannet – vi skal bruge faste 
dommer sekretærer. Dommerforplejning prøver vi at få en til at stå 
for.

Der skal være skrub af mad til dommere og hjælpere.

Der skal indkøbes øl og sodavand. Der skal tjekkes, hvor meget 
service der er brug for til GK.

Indtjekker Bjørn og Helle, samt Alexandra. Vaccinations reglerne kan 
man tjekke via Hestedoktoren eller på DI side

Teltopsætning sørger Hanne og Finn for.

Emilie og Karin og Charlotte i sekretariatet. Speaker. Nete speaker og 
er koordinator.

Nete finder en til at finde en til at sættehøjtalere op.

Michael og Ole og Steen står for banepleje. 

Colletting ring skal tjekkes mandag hvor vi ligger den.

Ghita og Lars sætter midlertidig hegn op mandag eftermiddag.

Nete skriver til Claus Walleboe om han kan stege flæskesteg og 
skære ud.

Grillmester Eddie og Jens.

Sofie og Emilie mødes søndag. Karin deltager evt.
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⦁ Faxibanen, fremtid – arbejdsopgaver mv.

Nete har haft kontakt med Søren med hensyn til fremtidig baneleje. 
Nete har aftale med Søren om de skal mødes. Søren vil have en 
forhøjelse af forpagtningsleje og det er vel ok. Vi spørger om Finn N 
vil hjælpe os med forpagtningskontrakten.

Der er sat vandvarmer op. Stor tak til Henning C. Vi skal være 
opmærksomme på at der ikke må tændes for samtlige 
køkkenmaskiner samtidig.

Der er lavet en ekstra vandhane omme bag ved huset, til at fylde 
vand på toilettet.

Reparation af pæle langs banen. Nyt hegn omkring roundpen.

Græsslåning Michael sørger for at det ser pænt ud på banen og 
bestiller det.

Det gamle komfur skal smides ud. Så skal vi have sat bordplade og 
skuffearrangement. Piskeris skal indkøbes. Håndklæder og 
viskestykker indkøbes.

Komfuret skal forhøjes der skal laves en afslutning.

Gamle køleskab skal ud.

Containeren skal tøjres. Vi banker pæle ned, så der laves så den nemt 
kan tømmes.

De gl bomme skal fjernes.

⦁ Kvadrillen – ansøgning om tilskud til leje af fremmed bane målrettet 
træning til kvadrille show.

Vi siger nej til at give et tilskud, da vores medlemmer der rider sport 
også selv må betale i dyre domme for at dyrke deres interesse op i 
forhold til sporten er kvadrille ikke omkostningstung. Vi har et privat 
tilbud om at træne på græsmark, som man indtil videre har takket 
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nej til.

⦁ Kursus med Alex i juni.

5-6 tilmeldte. Der mangler et par stykker. Det er slået op. Der skulle 
gerne komme lidt flere deltagere. Super god undervisning – kan 
anbefales.

⦁ Træningsstævne i august. Den 26. august

Max ryttere 30. Tid fra kl 17-20

D.stævne.

June sørger for dommere. Vi mødes igen i juli.

Karin tjekker op, hvor langt vi er med dommerne.

2 dommere.

Hurtigst muligt slås op, da der planlægges stævner i god tid. Der kan 
ikke trækkes på Emilie i sekretariatet pga ferie og job.

⦁ nyt møde

Torsdag den 6.6 kl. 18 på FAXI banen. Nete køber smørrebrød eller 
evt overskud af mad fra stævnet.

Dagsorden.

⦁ evt. Bank status 150.000 kr.

        Medlemmer 229

Referent Karin Eriksen
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