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Bestyrelsesmøde FAXI 
 
D.  10. juni 2020 
 

Afholdes hos  Tidspunkt 

Ann – Markeslev 
Huse 27, 4300 
Holbæk 

Kl. 18.00 
Med spisning 

1.  Godkendelse af referat fra  Godkendt. 

2. Godkendelse af dagsorden  
 

Nyt punkt 5: Afgørelsen i Endomondo-udfordringen. 
De øvrige punkter rykker 
 
 

3. Siden sidst. 
 

• Ridehuse og ridebaner er åbnet. 

• Banen skal slås igen. Lene kontakter. 

• 6 stole fra klubhus sendes af sted. Mie er 
tovholder. 

• Der er udlagt stabilgrus på indkørslen til 
parkeringspladsen og der vil blive lagt 
stabilgrus i hullerne på vejen langs foldene– 
begge læs er sponseret af et medlem. Vi siger 
TAK og ja tak!! 

4. Økonomi v. Kasserer. 
 

Der er kommet et par nye medlemmer mere – ellers 
har der ikke været bevægelser siden sidst. 

5. Afgørelsen i Endomondo-udfordringen.  
 

Der har været 16 deltagere – de 5 første placeringer 
får overrakt rosetter på banedagen d. 20. juni. 
Pernille lægger de 5 første placeringer på 
hjemmesiden.  
Et stort tak til og for deltagelsen!! 

6. Kvadrille. 
Tilbagemelding fra kvadrille-ledere – 
Hvordan er det gået, og hvordan vil og 
skal træning se ud fremadrettet. 

Der er nu åbnet for, at vi kan ride en fuld kvadrille. 
Der er sendt nye datoer ud, og de ligger i kalenderen. 
De to gange, der har været afviklet kvadrille med 10 
deltagere, er gået så fint. 
 

7. Her efter de ændrede rammer for 
gruppeaktiviteter: 
Hvilke stævner/aktiviteter kan vi 
beramme, hvilke retningslinjer skal vi 
have for dem, hvornår kan de placeres 
og hvem kan være med til at arrangere 
dem?????? 

Der åbnes efter 9.juni op for stævner igen - dog på 
særlige vilkår.  

Med respekt for disse vilkår, vil et Tölt-stævne 
fastlægges af arbejdsgruppen bag det udsatte 
Vintertöltstævne. Der meldes snarest en dato ud på 
hjemmesiden og på Facebook.(Pernille tager kontakt)  
Vi lægger ”Oldsagsstævne” medio august og evt. et 
Team-challenge for ungdomshold i september (Karin 
tager kontakt til Jeanette). 
Der lægges en ”Rid og strik-dag i løbet af juni” Karin 
og Pernille og Lene finder en dag og melder den ud 
hurtigst muligt. 

8. Føltur v. Ann Vi forsøger at lægge en føldag d. 2. august  Ann er 
tovholder.  
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Der bliver åben tilmelding for følavlere. Vi lægger 
turen, så der - i videst mulig omfang - bliver 
begrænset kørsel. Ved mange føltilmeldinger kan det 
blive nødvendigt at vælge ud så kørsel minimeres. 
De tilmeldte føl skal være fra i år og gerne fra Faxi-
avlere, ligesom Faximedlemmer har fortrinsret til at 
deltage i turen. 

9. Status på bane og banedage • Banedag d. 11. juni blev aflyst. 

• Banedag d. 20. juni kl. 10-14 fastholdes. 

• Ann køber ind til pølser m. tilbehør og 
rengøringsmidler m.m.  

• Eddies arbejdsplan gælder fortsat. 

• Vi lægger info om Banedag på Facebook og 
hjemmeside (Pernille) 

• Resterende stole køres til Tuse Næs. 

• Eddie sørger for drikkevarer med.  
 
Vi glæder os til at ses!! 
 

10. Status på juniorhold v. Karin Karin har bedt om, at få lidt info fra hver enkelt 
ungdomsrytter, så vi kan præsentere holdet. 
Holdet samles d. 20. og 21. juni. 

11. Faxiture  Alle ture sommer- efterår på nær en enkelt er der 
fundet guider til. Pernille er tovholder. 

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

6. juli kl. 18.00 hos Pernille. 
Evaluering af banedag, opfølgning på stævner, 
tilbagemelding vedr. føltur. 

13. Evt.  

 

Refernt: Ann 

Evt. Afbud – Lisbeth og Eddie 

Til stede (Som udgangspunkt.):  

Pernille Kirschheiner, Karin Elmquist, Eddie Madsen, Mie Møller Jakobsen, Ann Busch 

og suppleanter: Ole Elmquist, Lene Kildegård Jensen og Lisbeth Sulsbruck 


