DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde FAXI

Afholdes hos

Tidspunkt

D. 21. maj 2020

Skype-møde
Ann udsender link til
mødet.
Godkendt

10.00

1.

Godkendelse af referat fra
ekstraordinært bestyrelsesmøde d.
22/4-20
2. Godkendelse af dagsorden
3. Økonomi

Nyt pkt. 3 Økonomi, de øvrige punkter rykker
Karin orienterede –
• Vi har modtaget tilskud fra Holbæk kommune
og betalt medlemskab af DI• Der er ansøgt om 54.000 i tilskud fra
Coronapuljen til foreninger. Vi afventer svar.
• Der kommer fortsat nye medlemmer.

4. Siden sidst.

Vedr. banen:
• Der er kørt 2 tons stabil på hullerne ved
indkørslen til banen.
• Skraldespanden er fastgjort med kæder.
• Græsslåning er bestilt.
• Der er købt kanttov, flag og voksdug.
Ansøgning vedr. midler til renovering af klubhus
• Ole sender materialeliste
• Stol er afhentet til vurdering
•
5. Orientering om fælles Faxi-ridetur d. 23. Taget til efterretning –
maj:
Bestyrelsen har besluttet og meldt ud,
Pernille og Karin foranstalter gruppedannelse om
at turen afvikles i to hold med max. 10
nødvendigt.
deltagere på hvert hold. Pernille er
tovholder på arrangementet og har
Den fremgangsmåde vi har anvendt her, bakker
skrevet ud på Facebook og
bestyrelsen op om, at vi kan bruge i andre tilfælde.
Hjemmeside.
Især lige nu, hvor udmeldinger fra ministerier kommer
Vi evaluerer processen m.h.p. evt.
med meget korte intervaller.
samme fremgangsmåde en anden gang.
6. Kvadrille.
Kan vi evt. starte kvadrilleaftener op?
Der har været stor efterspørgsel.
Hvordan kan der evt. arbejdes med
kvadrille, når såvel krav om max 10
personer i en gruppe og afstandskravet
på en meter skal overholdes?

Vi har modtaget forslag fra Kvadrille gruppen om
træning i forskellige hold. Vedlægges referatet.
Der kan kun tilmeldes til én kvadrilledato ad gangen.
Pernille lægger på hjemmesiden.
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7. Efter 8. juni åbnes op for grupper af 3050 personaer. Hvilke aktiviteter kan vi
evt. iværksætte med de krav til
gruppestørrelser?
Hvad kan vi umiddelbart sætte i gang
og hvad kan vi arbejde hen imod?

Vi laver banedag:
Torsdag d. 11 fra kl. 16-20. og lørdag d. 20. 10-14
Der tændes op i Grillen begge dage – der serveres
pølser m. Ann køber pølser, brød og andet tilbehør.
Opdaterede arbejdslister udarbejdes(Eddie).
Vi anbefaler, at der arbejdes videre med at lægge et
stævne i forlængelse af en evt. genåbning.
Vi beder arbejdsgruppen om at komme med forslag
til dato for et stævne. Mie kontakter arbejdsgruppen.
Der holdes tæt kontakt til arbejdsgruppen – Pernille
har kontakten.
Vi arbejder videre med at arrangere en føltur – Ann er
tovholder.

8. Nedsættelse af en arbejdsgruppe med
det formål at revidere vedtægter, så et
gennemarbejdet forslag kan ligge klar i
god tid inden næste generalforsamling
d. 30. januar 2021
9. Evaluering af baneåbning d. 24. april.
Hvordan er det gået?

Mie og Ann

1. Ny bestyrelsesmødedato og punkter til
næste møde.

Onsdag d. 10. kl. 18.00 hos Ann
Evt. Stævner, Føltur, Status bane, Evaluering kvadrille,
Faxirideture, øvrige arrangementer.
Status på Juniorhold.

Det er gået fint. Banen har været flittigt brugt til alm.
ridning og undervisning. Medlemmerne har været
gode til at respektere Covid-19 retningslinjerne.

Referent: Ann
Evt. Afbud
Til stede (Som udgangspunkt.):
Pernille Kirschheiner, Karin Elmquist, Eddie Madsen, Mie Møller Jakobsen, Ann Busch
og suppleanter: Ole Elmquist, Lene Kildegård og Lisbeth Sulsbruck(afbud)
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