
Ekstraordinært Skype-bestyrelsesmøde i Faxi d. 22. april kl. 19.30 

 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Holbæk kommune har i går 
sendt mail til 
rideklubberne i 
kommunens område om, 
at det fra d. 21. april er 
muligt at åbne for brug af 
udendørs ridebaneanlæg, 
under forudsætning af, at 
det sker i henhold til 
Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger.  
Skal vi – og i så fald 
hvordan skal vi åbne for 
brug af banen? 

Vi besluttede at åbne for aktiviteter på Fax-banen i Vipperød  
Fra d. 24. april. 
 
Ole kører en tur med tromlen på banen. 
 
Følgende meddelelse lægges på Faxis hjemmeside og på 
Facebooksiden: 
 
Kære Faximedlemmer. 
Vi har modtaget en mail fra Holbæk kommune i går d. 21. april, 
hvor de skriver, at det igen er muligt at åbne for aktiviteter på 
udendørs ridebaner, under forudsætning af, at Sundhedsstyrelsens 
retningslinjerne for Covid – 19 efterleves. 
Derfor har bestyrelsen besluttet at vi åbner Faxi-banen i Vipperød 
fra og med fredag d. 24. april kl. 12. 
Med følgende retningslinjer: 

• Der må max være 10 personer på området ad gangen 
inklusiv en evt. underviser. 

• Det er kun banen, der er åben for aktiviteter. Klubhuset og 
toiletter er lukkede indtil videre – da vi ikke kan sikre den 
nødvendige rengøring. 

• Hold den foreskrevne afstand på 2 meter også under 
ridningen. 
 

Og så skal I selvfølgelig som vi plejer rydde op efter jer selv og jeres 
heste. Der står trillebøre og greb i hver ende af rækken med små 
folde.  
(Tjek også Faxi-kalenderen inden I kører derud. Der kan være 
planlagt undervisning eller andre aktiviteter). 

OG – OG – OG – OG       
Hvis der åbnes mere op d. 10. maj – vil vi afholde den arbejdsdag 
på banen, som vi måtte aflyse. 
Det bliver så d. 10. maj fra 10-14.  
Her vil vi give den en skalle og få anlægget fint i orden, nyde 
hinandens selskab og spise grillede pølser med tilbehør kl. 12. 
Følg med på hjemmesiden og/eller facebook!!! 
Vi glæder os så meget til at mødes med jer alle sammen omkring 
vores dejlige heste. 
De bedste hilsener Bestyrelsen. 
 

3. Næste bestyrelsesmøde Berammes umiddelbart efter 10. maj. 

4. Evt.  

Referat: Ann Busch 

Deltagere: Pernille Kirsheiner, Karin Elmquist, Mie Møller Jakobsen, Eddie Madsen, Ann Busch og 

suppleanterne Ole Elmquist og Lene Kildegaard Jensen – afbud fra suppleant Lisbeth Sulsbrück. 


