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Bestyrelsesmøde FAXI 
 
D.  17. marts 2020 
 
AFHOLDTES SOM SKYPEMØDE og først d. 18. 
marts, da der var indkaldt til pressemøde med 
såvel statsminister som hendes Majestæt d. 17. 

Afholdes hos  Tidspunkt 

Ann Busch 
Markeslev Huse 27 
4300 Holbæk 
 

18.30  
Med spisning (Ann) 

1.  Godkendelse af referat fra 19/2-20 Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden  
 

Nyt pkt.10 Ansøgning om sponsorstøtte til 
ungdomshold. De øvrige pkt. rykker. 

3. Evaluering af Vintertölt. Stævnet blev jo desværre aflyst.  
Vintertöltgruppen vil gerne lave en reprise på 
arrangementet, når der blive mulighed for det. 
(Det tages op på næste møde) 
Bestyrelsen har besluttet at tilbagebetale 
deltagergebyr.  
Børn og Juniorer, uden rytterlicens, kan ikke tilmelde 
sig via Sporti. Det må vi håndtere manuelt. 
Vintertöltgruppen ønsker, at der etableres en gruppe, 
som står for cafeteria. Der efterlyses folk til denne 
gruppe.  

4.  

• Tilbagemeldinger fra div. 
arbejdsgrupper. 

• Sommerferieaktiviteter(Mie+(Ann)) 
bilag 

• Oldsagsstævne(dato? – en 
arbejdsgruppe har meldt sig), 

• Kristi Himmelfart(Mie),  

• Klubaften med Trek(Karin), 

• Kaffetölt(Ann) 
 

 
Mie var til møde – vi må nok udsætte det til næste år. 
 
Udsættes 
 
Aflyses 
Udsættes 
Vi tager kontakt til Vipperød Rideklub(Ann) – vi 
afventer  
Vedr. brug af ridehuset i Vipperød tager Pernille i 
samarbejde med Mie kontakt til Søren Fabricius. 

5. Tilbagemelding fra Banegennemgang.  
Herunder Gl. pokaler 
Hvad skal vi gøre ved dem? 
(Eddie m.fl.) 
Bilag 

 

Ole kører ud og kører banen over 1. april. 
Eddie – renser klubhus og terrasse for alger. 
 
Øvrige tiltag udsættes.  
Vi tager det op igen.  
 
Der ansøges om støtte til materialer til reparation af 
klubhus. Mie laver et udkast til ansøgning – Ole laver 
en indkøbsliste.  

6. Reglement for brug af banen Oplæg v. 
Ann 
Bilag 
 

Der tilføjes banens åbningsperiode.  
Reglementet uploades på hjemmesiden og opsættes 
på banen. 
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7. Deltagelse i Klubmødet d. 22. marts i 
Vissenbjerg 
Det foreslås, at Mie og Ann deltager. 
Bilag 
 

Aflyst 

8. Nye veje i Åmosen (optegning af 
Ridestier) 
Invitation til opstartmøde til Skagi, Faxi 
og Randver – hvem kan evt. 
repræsentere Faxi i den sammenhæng 
Bilag:  invitation fra Kathrine Møhl. 

 

Mie har kontakt til Kathrine Vejrum, som gerne vil 
bidrage med lokalkendskab. 
Hvis der er andre, der har interesse og kendskab til 
ridestier i området må de meget gerne bidrage. 
Man kan kontakte Mie Møller Jacobsen. 
 
Opstartmødet er udskudt p.g.a. den nuværende 
situation. 

9. Håndtering af udlæg til udgifter, som 
klubben skal dække. Økonomi øvrigt 
(Karin) 
 

Vi har fremadrettet et fast pkt. på dagsordenen vedr. 
økonomi. 
Der er nu skaffet adgang til konti og etableret 
mulighed for betalinger. 
Ved Udlæg tager man et billede af bon eller regning 
og sender til Karin. Der betales via mobilepay. 
 
Der vil fra d.d. blive vist, hvilket arrangement, der 
betales til, når folk køber ind i cafeteria. 
 
Karin orienterede om forsikring – det undersøges med 
DI – Karin kontakter. 
 

10. Ansøgning om sponsorstøtte til det 
nystartede Faxi-ungdomshold. 
 
 

På baggrund af en konkret ansøgning har bestyrelsen 
bevilget 500 kr. pr. næse til 7 juniorer og teamleder 
samt udgift til brodering af logo. 
Vi glæder os til at præsentere holdet. 

11. PR-folder/flyer m. lidt billeder, en kort 
tekst om FAXI og links. Der kommet et 
oplæg – drøftelse af form og indhold. 
Hvornår skal den være trykt og klar? 
(Eddie) 
 

Er trykt og klar til brug       

12. Der er modtaget forslag om at lave et 
junior-arrangement én dag i Faxi-regi. 
Karin orienterer 
Vi beslutter om – og i hvilket omfang vi 
støtter økonomisk op om arrange-
mentet. 
Bilag  

 

Udsat til situationen kendes. 

13. Orientering v. formanden  
Bilag tilsendt fra Holbæk kommune 
vedr. Coronavirus 

Bestyrelsen følger situationen nøje og respekterer 
naturligvis de udmeldinger der kommer fra regering 
og folketing. 



DAGSORDEN 

3 
 

Bilag  

14. Punkter til næste møde. 
(Ikke udtømmende) 

Se ovenfor –  
Vi afventer situationen – Formanden indkalder til 
næste møde.  

15. 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 Jensen   

 

 

 


