
Referat af generalforsamling lørdag den 3. december 2011  

 

1. Valg af dirigent og referent: 

Jørgen Jakobsen blev valgt til dirigent og Ulla Klitgaard til referent. 

Jørgen kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet. 

2. Bestyrelsens beretning: 

Mikael fremlagde bestyrelsens beretning som blev godkendt. 

3. Kassererens beretning: 

4. Marianne fremlagde regnskab. Der mangler opgørelse over bonus fra Land og Fritid. P.t. er der et overskud på 

kr. 6317,72. De fleste arrangementer har givet overskud. Der er p.t. 55 personlige medlemmer og 64 

familiemedlemskaber.  
Kassebeholdningen er pr 30/9 2011 kr. 29.906,42.  Anette Ravn har revideret regnskabet som blev godkendt. 

5. Fastsættelse af kontingent: 

Det blev foreslået, at det skal være uændret. 

6. Banens tilstand og fremtid: 

Der foreligger nu en lejekontrakt for banen i Havredal. Kontrakten lyder på leje af banen i 5 år for kr. 4000 i 

årlig leje, hvilket dækker baneleje for kr. 1500 og kr. 2500 for vedligehold af de grønne områder.  

Nökkvi kan opsige kontrakten med et års varsel. 

Spørgsmålet fra bestyrelsen er: Hvordan skal banen se ud og hvilken stand skal den have? 

Der var en overvejende positiv stemning for, at Nökkvi godt kunne koste noget på banen nu, da vi har en 

kontrakt på 5 år. Banen bliver brugt rigtig meget, både til træning, undervisning, herunder ikke mindst for 

juniorer, samt til det årlige Nökkvi stævne eller Alrid. Standen lige nu er ikke god, og der skal gøres noget. 
Spørgsmålet er, hvad og hvor meget der skal gøres. En afretning og et nyt lag stenmel vil koste omkring 

kr.40.000. Der blev nævnt at knust asfalt kunne være en ide til belægning. Denne belægning vil være en 

billigere løsning, om end lidt hård at falde på. 

               Det er et godt aktiv for klubben, at vi har adgang til en ovalbane. 

Der var stemning for, at et baneudvalg skal arbejde videre med sagen. 

Forskellige forslag til finansiering: Kontingentstigning, brugerbetaling for at bruge banen, ridekort, søgning af 

fonde. 

Der var dog enighed om, at det var op til udvalget og bestyrelsen at beslutte finansieringen. 

7. Indkomne forslag: 

Ingen indkomne forslag. 

8. Valg til formandsposten: Mette Helberg blev enstemmigt valgt. 
9. Valg til bestyrelsen: Søren Møller og Ulla Klitgaard blev genvalgt. Kerstin Søndergaard blev valgt til nyt 

medlem af bestyrelsen i stedet for Hanne Dalgaard, som har valgt at gå ud. 

10. Valg til revisor: Anette Ravn blev genvalgt. 

11. Valg til udvalg under forsæde af bestyrelsen: Havredalbanen, blad og hjemmeside. 

Baneudvalg: Søren Møller, Bent Melvej, Marianne Rasmussen og Beth blev valgt. 

Blad og Hjemmeside: Jørn Klein, Jørgen Jakobsen, Anita Adler Rasmussen, Mette Helberg, Mikael Rolle blev 

alle genvalgt. 

12. Evt.: 

Anette har fundet den første Nökkvi protokol. Den opbevares i lokalhistorisk arkiv i Dollerup. I den kan bl.a. 

læses, at der var stiftende generalforsamling den 22/9 1977. Anette opfordrer bestyrelsen eller andre til at fejre  

35 års jubilæum i 2012. 

Marianne kom med en anbefaling af, at klubbens kontingent, stævnegebyrer mm. fremover kunne betales 
gennem SPORTI. 

Det vil rent praktisk kunne sættes i værk i løbet af 2012.  

Erfaringer fra klubben Gletta mht. SPORTI er, at kassereren er blevet en gladere mand/kvinde. Det er et stort 

arbejde at sende girokort ud. Det vil også fremover blive nemmere med tilmeldinger mm. 

Bestyrelsen arbejder videre med sagen. 

Der var stor ros til Mathilde og Beth for at arrangere Alrid, som fungerede rigtig godt. De vil gerne være med 

til at arrangere igen på betingelse af, at det ikke afholdes på bekostning af et stævne, og at de næste gang kan 

få flere hjælpere. Alrid kunne evt. også vare i 2 dage. 

Der var forslag om, at der kunne arrangeres Alrid hvert 2. år og stævne hvert 2. år.  

I 2012 kunne det så evt. være et jubilæumsstævne. 

Det er op til bestyrelsen at arbejde videre med dette også. 
 

Referat: Ulla Klitgaard 


