
Referat af bestyrelsesmøde 7. februar 2019  
 
 

Mødet startede med kort præsentation af bestyrelsesmedlemmerne, og velkomst til 

de nye suppleanter June og Charlotte. Vi opfordre de nye til at spørger ind til 

bestyrelsesarbejdet.  

 

Dagsorden: 

 

1. info fra formand 

• Nete påpegede behovet for at der er behov for bedre arbejdsfordeling i 

bestyrelsen. I lang tid har Nete varetaget formandspost, sekretæropgaver, 

stævneudvalgsopgaver – herunder alle invitationer til Sporti, koordination af 

stævneudvalgs opgaver og stævner, invitationer til diverse andre 

arrangementer og været tovholder på dem, deltaget i DI møder mv. Med den 

arbejdsbyrde der ligger med det kommende DM, er det for alt for meget.  

• Hedeland, økonomi – orientering giver omkring baneprojektet på Hedeland – 

der mangler stadig mange penge, så vi må gøre hvad vi kan for at få hele 

projektet i mål økonomisk 

• Budget DM/ DM-info – VI mangler stadig en tovholder til sponsor og hjælpere 

opgaven, det er 2 ret vigtige områder. Er man interesseret i flere oplysninger 

så spørg Nete. Vi arbejder stadig med budgettet men er ved at være i mål 

med de fleste poster.  

• Ansøgninger, fra unge ryttere – vores holdning er stadig at de skal være 

AKTIVE i klubben og hjælpe til arrangementerne. Herudover skal de stille med 

dokumentation for gennemførte drl/wrl stævner eller evt. 

undervisning/kurser. Herefter tager vi stilling til beløb og giver den enkelte 

besked  

• Icetest kursus 3/3-19 i Ishøj og vi sender Emilie Christiansen, Pernille Heller og 

Karin Prip til kurset.   

• Møde med sport komiteen 24/2 på Hedeland, her deltager Emilie 

Christiansen, June Hannesson og Karin Prip 

 

• Indvielse af GK banen på Hedeland 22/4 – mail sendt til lokalklubber hvor vi 

beder om hjælp til det praktiske. Afventer svar fra dem 
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• Møde om bane i Odsherred, Mogens og Stine mfl. Har deltaget og kigget på 

mulighederne for at lave en ovalbane i tilknytning til OHR i Odsherred. 

• Mogens oplyser at vi har fået afregning fra Sporti vedr. medlemskontingent og 

pt har 171.000 på kontoen. 

 

2. feedback på generalforsamling 

• jobbank og frivilligheds snak – den udsendte mail som der blev sendt til 

alle medlemmer lige efter generalforsamlingen begynder at give pote. Der 

er ca. 8-10 medlemmer der allerede har sendt deres jobkort, som bliver 

lagt ind i et regneark for at give et godt overblik. Vi arbejder vider med 

processen. 

• stævneudvalg, cafeudvalg – vi skal sikre os, om de der tidligere har 

deltaget stadig, vil være med i udvalgene. Vi kan åbenbart ikke antage, at 

man ikke hverken giver besked om man vil eller ikke vil – man forventer at 

bliver spurgt hvert år.  

• hjemmeside udvalg – Pernille har brug for hjælp og sparring 

• baneudvalg – Henning Christiansen er primær og der er mulighed for at få 

hjælp fra nogen af medlemmerne som allerede har sendt jobkort med 

denne opgave. 

• Tekninkudvalg – stort ønske at flere ved noget om teknikken på Faxibanen. 

Det er stort set kun Jesper der ved noget om det, så et forårs arr. Med de 

som bruger teknikken til kvadrille, stævner mfl., er nødvendig. 

•  

3. Stævne, cafe og bane udvalg – øvrig fordeling af opgaver i bestyrelsen 

- Se kommentar under info fra formand og under punkt 2. 

- Vi skal have styr på hvem der er med i udvalget og hvem der vil deltage i 

de forskellige stævner. 

 

4. Vintertølt 

• hvem gør hvad – Nete har sendt invitation til Sporti og tilmeldingen er i 

gang. Der har været mange spørgsmål omkring vaccination. 

• før – der skal handles ind til cafeen, det står Ghita for. Der skal hentes 

div. Ting på Faxi banen, det gør June og tjekker og bestiller rosetter. 

Michael henter kontorstole og borde til dommerne. Husk karakter 
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kasser, farvebånd, div. Sektretariatsting, udstyrskontrol kassen, 

køkkenting mv. Nete laver hjælperplan og program – husk at sende til 

dommerne.  

• under stævnet – Mogens sørger for at få åbnet ridehuset om morgenen 

og står for det praktiske omkring ridehuset. Sætter folk i gang med at 

sætte bane op m.v.  Sekretariatet står Emilie og Nete for sammen med 

Karin P, som skal lærer systemet at kende. Ghita er tovholder på 

cafeteria og mad – finde gode hjælpere.  

• efter – alle hjælper med oprydning og med at få tingene tilbage til 

Faxibanen. Mogens sørger for vandrepokalerne mht. gravering. 

• Vi skal beslutte om der skal købes ny pokal til T4 og overgå til rytter der 

har vundet den 3x i træk, eller om vi fortsætter med den. Hvem kan 

huske de retningslinjer der blev sat op omkring dette stævne i tidernes 

morgen? 

 

5. Medlemsmøde om guides line, 27/2 – hvem gør hvad?  

- Nete har sendt oplæg til Romi og får det på hjemmesiden, FB og ud til 

medlemmerne. Jannie bager kage og det gør Nete også. Nete tjekker op på 

hvad vi har tilbage fra sidste møde.  

- Vi mødes kl. 18.30 og laver kaffe og dækker bord 

 

6. Træningsstævne i Thors ridehus 30/3 – hvem gør hvad? 

• Ideen med dette stævne er at den enkelte skal få dommerens kommentar og 

bedømmelse mens man rider en og en. Der skal være højtaler på så man kan 

høre og lærer af hinanden. Nete taler med Romi og måden at gøre det på og 

laver invitation, som skal ud hurtigst mulig. Vi har diskuteret pris – hvad er 

rimeligt for et kursus hvor man har en til en læring og feedback.  Vi har talt 

om prisniveau på 350 450 kr. Det er begrænset plads til deltager med hest, 

men skal vi åbne op for deltager uden hest? Prisen tænkes inkl. Forplejning 

(morgenmad, frokost og kage) drikke kan evt. selv medbringes. Stadig behov 

for input 

 

7. Indvielse af Gædinga banen på Hedeland, hvordan gør vi det? 
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• Hedelandsudvalget har for nogen tid siden spurgt om Faxi vil hjælpe dem med 

dette arrangement. Vi arbejder pt på at lave et støttearr. Til fordel for 

baneprojektet, i den forbindelse – da der er stort behov for at få samlet nogle 

penge sammen. Vi håber på at der vil komme hjælp fra vores nabo klubber 

som kan stå for mad og cafeen, indtjekning, opsætning og oprydning. Faxi skal 

stå for invitation, sekretariat og bane pleje. Det er alt afgørende at vi får hjælp 

eller magter vi ikke opgaven med alle de andre ting der er i gang. Tanken er pt 

at lave stævnet i Gaman-stil, altså for sjov – både som Gædinga Keppni og 

som sport, på henholdsvis den nye GK bane og 250 m banen.  

 

8. GK stævne på Hedeland den 11. maj – hvem gør hvad? 

• Hvem vil være stævneleder? 

• Nete er i gang med at booke dommer 

• Der skal laves invitation færdig til Sporti 

• Der skal laves budget 

•  

 

9. Undervisning i Faxi – skal Faxi tage initiativ til undervisning? Lige pt har vi kun 

planlagt 2-dages undervisning med Alexandra Dannemann som kommer i 

starten af juni, ifb med at hun skal dømme et stævne i Jylland. Vi laver samme 

undervisnings som sidste år på Faxi banen over 2 dage den 5/6 juni. 

 

10. nyt møde aftalt til den 18. marts, kl. 18 hos Michael 

 

 

11. evt. 

 

 


