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Bestyrelsesmøde FAXI 
 
D.  3. februar 2020 
 

Afholdes hos  Tidspunkt 

Ole- og Karin Elmquist  19.15 

1.  Godkendelse af 
dagsorden 

Nyt pkt. 3: økonomi– de øvrige punkter rykker 
Tilføjelse til pkt. 6: ”og juniorryttere”. 

2. Opsamling efter 
generalforsamlingen 

Der har været foretaget overdragelse af klub-kasse og div. materiel. Bl.a. 
et fad med ”årets klub 2019” – Bestyrelsen besluttede at overgive fadet 
til Nete, som var formand for FAXI på det givne tidspunkt, da vi ikke har 
noget sted at udstille fadet (Pernille). 
Husk fremadrettet, at tjekke medlems-status ved indgangen til 
generalforsamling. 
Husk endvidere at gøre opmærksom på, at ”ikke” medlemmer ikke har 
stemme- eller taleret. 
 
Kasserer-mail er overgivet til Karin. 
Vi mangler fortsat at få overdraget formandsmailen (Pernille) 
Webben skal gennemgås og revideres – med bl.a. ny knap ”Dagsordener” 
under ”Bestyrelsen” – og de sidste billeder skal ind (Pernille og Eddie) 
 
Dagsordener lægges fremadrettet ind i den ny fane på hjemmesiden 
under Bestyrelsen:  ”Dagsordener” 
 

3. Økonomi  
  

 

På generalforsamlingen blev der rejst spørgsmål til, at en evt. 
reetablering af området ved banen ikke fremgår af en hensættelse i 
budgettet.  
Kassereren udarbejder et budgetrevideringsforslag og fremlægger på et 
kommende bestyrelsesmøde. 
Der pågår fortsat overdragelse af økonomien. 
Bilag er overdraget fra tidligere kasserer til ny. 
Bank er aktiveret, men der går en uges tid før vi kan tilgå 
kontooplysninger. 
 

4. Vintertölt – Status 
og hvem gør hvad – 
herunder tilmelding 
til Icetestkursus. 

Økonomi: 
Der er lavet aftale om, at Faxi kan leje OHR’s ridehus for 2000 kr.  
Pernille kontakter OHR’s bestyrelse for at klarlægge en mere specifik 
aftale. 
Vi booker 3 pladser til Icetest. Karin er koordinator på tilmeldingen. 
Der er fundet tovholdere, som arbejder videre med at arrangere stævnet. 
Tovholdere er Kirsten Møller Jacobsen, Tenna Knudsen og Hanne Lange.  
Evt. andre, der har lyst til at bidrage her kan kontakte bestyrelsen. 
Budgetoplæg til Vintertölt blev omdelt. På baggrund af det besluttede 
bestyrelsen, at tilmeldingen åbnes for medlemmer først og i det omfang, 
der ikke er fyldt op til 60 ekvipager, åbnes for øvrige deltagere. 
Medlemmer betaler 300 kr for deltagelse (voksne) og 50 kr. for børnetölt. 
Ikke medlemmer betaler 375 kr. (voksne) og 100kr for børnetölt. 
Tovholderne arbejder videre med stævnet og tager stilling til, hvad vi skal 
med pokaler og opretter tilmelding. 
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5. Aktiviteter i 2020 
Oplistning med 
afsæt i de ønsker, 
der kom frem på 
Generalforsamlingen 
og tovholderfunktio-
ner. 

Bestyrelsen har taget fat på arbejdet med at tilrettelægge aktiviteter for 
2020.  

• Gaman i oktober 2020 

• Vintertölt er lagt d. 14. marts,  

• Banedage bliver d. 29. og 31. marts 2020, hvor alle medlemmer 
opfordres til at deltage i det omfang de har mulighed for det og 

hjælpe med at gøre banen sæson-klar      

• Det blev også besluttet at afholde Oldsagsstævne. Den endelige 
dato fastsættes på bestyrelsesmødet d. 19. februar 2020. 

 
Resten af aktivitetsforslagene har bestyrelsen lagt ind i en bruttoliste, 
som der arbejdes videre med på næste bestyrelsesmøde d. 19. februar. 
Der meldes hurtigst muligt ud omkring de besluttede aktiviteter. 
 

6. Ansøgning om støtte 
til ungryttere. 

Der kan ansøges om støtte til konkrete aktiviteter. Der tages stilling til 
hver enkelt individuel ansøgning.  

7. Hvordan kommer vi i 
gang med 
renovering af banen 
Herunder: Skal vi 
have reklamer på 
banen? 

En mindre gruppe tager på besøg hos Søren Fabricius for dels at afsøge, 
forholdene omkring banen og dels for at afsøge mulighederne for at 
afvikle indendørs stævner fremadrettet. Mie, Pernille, Eddie. 
Vi laver banedage d. 29. marts kl. 10-16 – og 31. marts kl. 16-20. 
Der lægges et opslag på Facebook om dette. 
Ole og Eddie er tovholdere på dagen, men der er givet mange, der gerne 
vil være med til gøre noget ved banen og faciliteterne derude.   

8. Ansøgning om div. 
tilskud – hvad er 
muligt og hvem gør 
hvad? 

 

Den tidligere kasserer har søgt om tilskud til ungdomsaktiviteter i Holbæk 
kommune og om støtte fra kommunens lokaletilskudspulje. 
(Mie) og Ann deltager i mødet om Sommerferieaktiviteter i Holbæk 
kommune d. 27. februar. 

9. Evt  
 

 

Refernt: Ann 

Evt. Afbud  

Til stede:  

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

+ suppleanter: Ole Elmquist, Lene Kildegaard og Lisbeth Sulsbruck.  


