Referat

Bestyrelsesmøde FAXI

Afholdes hos

D. 19. februar 2020

Lene Kildegård Jensen
18.30
Gl. Skovvej 95 Søby,
Med spisning (Ann)
4300 Holbæk
Man har ændret prisen for ikke Faxi-medlemmer i tilmeldingen for
Vintertölt. Den er i tilmeldingen sat til 350 kr., – hvor der i referatet står
375. Det skyldes, at Sporti ikke kan håndtere beløbet. Kun beløb deleligt
med 50 kan håndteres.
Med den kommentar er referatet godkendt.
Nyt pkt. 3 Ansøgning om støtte fra ung-rytter.
Og et nyt pkt. 4 vedr. Håndtering af udlæg til udgifter, som klubben skal
dække.
De øvrige pkt. rykker Bestyrelsen besluttede, at der ikke gives støtte til udtagelsesstævner.
Der kan alene ydes støtte til deltagelse i de stævner ekvipagen er udtaget
til. Bestyrelsen tager stilling til konkrete ansøgninger om støtte til disse.
Ansøgningerne skal indeholde et specificeret budget.

1.

Godkendelse af
referat fra 3/2-20

2. Godkendelse af
dagsorden

3. Ansøgning om
midler til
udtagelsesstaævne

4. Håndtering af udlæg
til udgifter, som
klubben skal dække.
5. Tilbagemeldinger fra
div. arbejdsgrupper
herunder Vintertölt.

6. Aktiviteter 2020 –
herunder
Datofastsættelse af
Oldsagsstævnet.
Evt. rankingstævne
næste år?
Se i øvrigt bilag:
”Bruttoliste
aktiviteter”.
1 bilag fra Ann

Tidspunkt

Der fremlægges en procedure på næste møde.

Vintertölt.
Tilmelding er åbnet på Sporti.
Der er kommet en række praktiske spørgsmål fra Stævnegruppen.
Vi besluttede at indkøbe håndklæder, toiletpapir og lidt
dommerforplejning. Pernille svarer arbejdsgruppen – og har i øvrigt
kontakten til arbejdsgruppen.
Der er købt præmier og rosetter.
• Der er modtaget forslag om at lave et junior-arrangement én dag
i Faxi-regi. Bestyrelsen tager kontakt og spørger ind til
overvejelser bag det (Karin).
• Oldsagsstævne afvikles – dato meldes ud senere.
• Bestyrelsen har valgt at lytte til de mange ønsker om at
reetablere Kristihimmelfart-stævnet. Det afvikles så vidt muligt i
år - 21. maj på Faxis baner. Der efterlyses folk til en
arbejdsgruppe omkring dette stævne. Der laves opslag på
Facebook med opfordring om at melde sig til arbejdsgruppen
(Mie laver opslag og er tovholder mellem bestyrelsen og
arbejdsgruppen).
• Der etableres to dage med islandsk strik – det bliver på
Faxibanen/klubhuset. Og man kan tage hest med. Dagene bliver
åbne for alle. Der serveres kaffe og kage.
1. gang bliver mandag d. 13. april kl. 14.00 (Karin)
• Kaffetölt lægges i februar 2021 – evt. i ridehus – (Ann)
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7. Reglement for brug
af banen og plan for
vedligeholdelse af
banen og klubhuset.
Hvem gør hvad?
Herunder også svar
på forespørgsel om
lån/leje af banen til
undervisning.
2 bilag fra Eddie

Gædingafimi – vi besluttede at arrangere en foredragsaften i
løbet af efteråret og måske et ministævne i november i ridehus
(Karin tager kontakt til en oplægsholder).
• Foredragsaften om at komme i gang med Trek klubaften – gerne i
maj (Karin).
Eddie, Pernille og Mie har været til møde med Vipperød rideklub.
Formålet var at afstemme forventninger omkring banen. Man var positiv
over for at forlænge samarbejdet med Faxi omkring bl.a. brug af banerne.
Bestyrelsen mødes på banerne d. 6. marts kl. ca. 15.30 og gennemgår,
hvad der er af opgaver og laver en prioritering af arbejdsopgaver til
arbejdsdagene d. 29. og 31. marts.
•
•
•

8. Forespørgsel fra
Kaffe og Ko
9. 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?
10. Gl. pokaler
Hvad skal vi gøre ved
dem?
11. Punkter til næste
møde.
(Ikke udtømmende)

Jeanette Holst Gohn har lavet aftale om at bruge banen til
undervisning af Faxi-medlemmer.
Vedr. leje af banen til stævnetræning: Pernilleretter henvendelse
m.h.p. afklaring af vilkårene for arrangementer. Prisen for at leje
banen en dag er 500 kr.
Ann Laver et oplæg til reglement for brug af banerne.

Vi sige ja tak – Pernille melder tilbage.
Eddie dribler videre med at lave en flyer. Lenes oplæg til tekst søges
indarbejdet i et eller andet omfang.
Det tages med til næste bestyrelsesmøde.

På bestyrelsens banedag, ser vi på, om der er mulighed for at sætte en
hylde op og udstille dem i klubhuset.
Næste møde afholdes – d. 17. marts kl. 18.30 hos Ann.
Ann sørger for mad.
• Banearbejdsdag opsummering af opgaver, prioritering og
udarbejdelse af indkøbsliste.
• Evaluering af Vintertölt.
• Aktiviteter – opsamling fra sidst.
• Kristihimmelfart
• Aktivitetslisten i øvrigt

12. Evt.

Referent: Ann
Evt. Afbud:
Til stede:

Lisbeth Sulsbrück
Pernille Kirschheiner, Karin Elmquist, Eddie Madsen, Mie Møller Jakobsen, Ann Busch og
suppleanter: Ole Elmquist, Lene Kildegård Jensen
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