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Bestyrelsesmøde FAXI 
 
D.  8. oktober 2020  
Ann medbringer smørrebrød. 

Afholdes hos  Tidspunkt 

I klubhuset 
Ved banen 

18.00 

1.  Godkendelse af referat fra  Godkendt  

2. Godkendelse af dagsorden  
 

Godkendt 

3. Økonomi –  

• Der aftales en tidsplan for 
tilvejebringelse af budget 2021 

• Status regnskab 

 
Til næste gang udarbejdes en egentlig årsplan med 
div. aktiviteter lagt ind. (se pkt. 7). 
Den behandles på næste bestyrelsesmøde og med 
afsæt i den udarbejdes et budget 2021, som skal 
fremlægges på december- mødet. 
 
Der fremlægges et budgetforslag for 2021 på næste 
møde.(Karin) 
 
Regnskab Ingen ændringer.  

4. Opfølgning på Åbent hus v. Ann 
Bilag 

Bestyrelsen bakker op om, at arrangementet afvikles 
med coronarestrikstioner -om muligt - i den form der 
er skitseret i bilaget. 
Dato flyttes til d. 31. oktober. 
Pressen kontaktes.(Ann) 
(Tilføjelse pr. 16. oktober 2020) 
D. 10. oktober oplystes, at Vipperød ridecenter(VR) 
desværre er ramt af nye tilfælde af kværke, og at det 
derfor ikke er realistisk at gennemføre åbent hus som 
vedtaget. 
Ann laver skriv til hjemmeside og der skrives til 
bevilger af fondsmidler til arrangementet. 

5. Opfølgning på Gaman v. Pernille. 
 

Gaman blev aflyst, da der kom yderligere stramning af 
retningslinjerne for Corona til kun 50 personer. 
Pernille skriver på hjemmesiden og Facebook. 

6. Ansøgning vedr. større investering. 
Toiletvogn m.m. v. Mie 

Karin finder ud af, hvad det kostede, at få tømt 
toilettankene sidste år. 
Det sammenholdes med prisen på tømning af en 
nedgravet tank – Lene undersøger. 
Der skal indhentes tilsagn fra Søren til at grave en tank 
ned. (Pernille). 
Holbæk kommune kontaktes i forhold til evt. 
restriktioner på samletanke på grunden. (Ann). 
Bestyrelsen kan afsætte 20.000 kr. til medfinansiering 
Mie laver oplæg til ansøgning om en nedgravet tank 
på omkring 2500 liter og en toiletvogn. 
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7. Fremlæggelse af revideret årshjul v. 
Karin og Ole – Bilag fremlægges eller 
eftersendes gerne, så vi  kan forberede 

os       

Drøftet og tilrettet. 
Pernille laver et oplæg til årsplan for 2021, som kan 
fremlægges til generalforsamlingen og kan danne 
baggrund for budgettet. 

8. Tilbagemelding fra Klubdag i 
Vissenbjerg v. Mie og Ann 

Grundlæggende et godt møde.  
To ting udkrystalliserede sig – 

1. der kan være behov for at dele Natur-
breddekomiteen, så bredden får sit eget 
udvalg. 

2. Der blev udtrykt ønsker om, at Bredde- og 
Naturkomiteen og  skal være et egentligt 
udvalg, så der kan foretages demokratisk valg 
til udvalget. 
Det kom frem, at der ingen regler er om, at 
der skal bruges DI-dommere til uautoriserede 
stævner. 

9. Mountain trail – v. Eddie Eddie har været på besøg i Sjællands Horsepark. 
Det var en rigtig god dag. 
Vi arrangerer en dag, hvor vi har plads til 10 Faxi-
medlemmer.  
I det omfang, der ikke fyldes op, bydes pladserne ud til 
ikke medlemmer. 
Eddie tager kontakt med henblik på at arrangere en 
dag med Mountain trail i løbet af foråret. 
Arrangementet lægges på hjemmeside og Facebook. 

10. Kaffetölt d. 22. november v. Ann 
Bilag. 

Ann kontakter Trine og afklarer de sidste detaljer. 
Vi sælger øl og vand og chokolade på dagen.  
Og der bages muffins. 

11. Tilbagemelding vedr. evt. aktiviteter 
foreslået af et medlem. Ved Ann 
Og vedr. Kristi Himmelfartstævne v. Mie 

”Hjernegymnastik for hest og rytter” 
Bestyrelsen bakker op. Den lægges i Faxi-kalenderen 
og på Facebook. Vi beder om et billede. (Ann) 
”Naturmark” – V. Kirsten Roldhave og Peter Weber 
Henriksen lægges i juni dato lægges i årshjul og 
kalender. (Ann) 
Forslag - ”Foredragsaften – ”Når himlen må vente” –  
(Mie kontakter og laver oplæg). 
”Konerideture” som forslået af Kirsten Roldhave 
bakkes op. Kirsten kontaktes og orienteres om 
bestyrelsens beslutning. Ann-kontakter. Datoer 
lægges i kalender i lighed med fælles-rideturene. 
 

12. Tidsplan generalforsamling v. Pernille 
 

Pernille vender tilbage med endeligt tilsagn til d. 23. 
januar kl. 14.30 og lokalebooking. 
Det afsøges, om det er juridisk medholdeligt at afvikle 
generalforsamling som et delvist virtuelt møde. 
Pernille og Karin finder lokale og melder tilbage 
hurtigst muligt og lægger dato og tidspunkt på 
hjemmesiden og på Facebook.   
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13. Ny mødedato og punkter til næste 
møde. 
(Ikke udtømmende) 

D. 9. november. Hos Pernille. Kl. 18.30 
 

• Årsplan 2021 

• Tilbagemeldinger fra aktiviteter 

• Vedtægter – oplæg til revidering.Budget 2021 
– Bilag sendes ud 

• Generalforsamling. 
 

14. Evt.  

Refernt: Ann 

Evt. Afbud: Lisbeth Sulsbruck 

Til stede (Som udgangspunkt.):  

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

og suppleanter: Ole Elmquist, Lene Kildegård. 


