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Jeg vil starte med at byde velkommen til alle jeg der er mødt op til Nøkkvis generalforsamling 2015. 
Tak til Bent Melvej der i dag har lovet at styre slagets gang. 
Og tak til Lisbeth B. Jørgensen som i dag vil være vores referent.  
 
Vi har igen i år haft en stabil medlemstilgang, i år er vi nået op på 256 medlemmer, hvor af 102 er 
enkeltmedlemmer, og 154 er familiemedlemmer.  
 
I år har der været afholdt et bredt udvalg af arrangementer og aktiviteter, her kan bl.a. nævnes: 
5 Jon Steenild kurser, fordelt hen over året. 
3 Stævner hhv. fastelavnsstævne, sommerstævne, og julestævne, som alle har været afholdt med stor 
succes.  
Kristi Himmelfarts ridt, efter et nyt koncept, der øgede antallet af deltager markant, i år nåede vi op på 70 
starter. 
Hubertus Jagt, som for første gang blev afholdt ved Else Ravn. 
Ringridning, afholdt traditionen tro. 
Trækrurer til Økodagen på Det Ny Havredal, vi var igen i år et kæmpe hit, og tak til jer der stillede heste til 
rådighed, og bidragede til en rigtig hyggelig dag. 
Vi var faktisk så stor en succes at vi nok bliver nød til at stille med lidt flere heste næste år, vi tænker 
omkring 20 heste vil være optimalt. 
Orienteringsridt hos Malene Graversen, var et nyt arrangement på kalenderen i år. 
Vandtræning ved Dollerup sø. 
Træning i terrænspringning. 
Ikke mindre end 10 Fællesture, i det jyske, mange der afholdes traditionen tro, men også en del nye ture. 
Derudover div. kurser og foredrag.  
 
Der har også været afholdt en del arrangementer udelukkende for junior, her kan bl.a. nævnes: 
Junior bowling tur 
Sommerlejer 
Junior- og familietur  
Kristi Himmelfartsridt for børn 
Hubertusjagt for børn/unge 
 
Vi har i Nøkkvi en gruppe arrangerede stævneryttere kaldet ”stævnegruppen” under kyndig ledelse af Doro, 
der repræsentere Nøkkvi til DI´s stævner, og som klare sig rigtig godt.  
De har rigtig mange gange været i finaler, og de har haft flere deltagere til DM i gædingarkeppni, hvor de 
har fået ros for pæn ridning, og kvalificeret sig til de høje klasser. 
Bjørk Maj Mostrup har i år vundet en pris for "good riding style og horse-man-ship" og gruppen ligger 
generelt ret godt placeret på de danske ranglister. 
Vi er i Nøkkvi rigtig stolte af de ryttere der tager ud, og rider sig til så gode resultater i vores navn. 
 
Vi er så heldige at have faste undervisere tilknyttet Nøkkvi, som er med til at skabe en masse liv på banen i 
hverdagene, og dermed sammenhold i klubben.  
Baneanlægget her på det Nye Havredal har også i år været flittigt benyttet, så flittigt at der næsten udbrød 
krig på Facebook om ugedagene, men det er jo dejligt at se at der er så stor interesse for faciliteterne. 
Bent Melvej tog desværre i august en ufrivillig pause fra undervisningen, men vi er glade for at se at han er 
tilbage på fuld tid igen. 
 
Der er mange i Nøkkvi der yder et stort stykke frivilligt arbejde i udvalgene, og jeg vil gerne benytte 
lejligheden til at takke jer alle. 
Fra aktivitetsudvalget: Charlotte Pedersen og Heinrich Grinderslev. 
Fra Kursus- og foredragsudvalget: Mette Helberg, Ruth Flammild, Ulla Stephansen, Doro Schlesinger. 
Fra Børne- og ungeudvalget: Laila Jensen, Malene Graversen og Peter Hollebæk. 
Fra Senior udvalget: Kjeld Flammild, Ulla la Cour, Kaj Husted og Poul Christensen. 
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Fra Blad- og Hjemmesideudvalget: Kjeld Flammild, Ulla Broch, Gertie, Heinrich Grinderslev Ruth Flammild 
og Anette Andersen.  
Fra fondsudvalget: Ulla Vesterarger, Kjeld Fammild Gunnar Sigaard og Egon Christensen.  
  
Vi har også nogle erfarne frivillige kræfter der arbejder for Nøkkvi, og altid er klar til at give en hånd med 
det praktiske, det er dem der som regel arbejder i kulisen, og bare får tingene til at ske, uden at det bliver 
særligt bemærket. 
Her tænker jeg på nogle medlemmer, der altid stiller op som forrytter, tager sig af de unge ryttere på 
turene, ordner spring til Hubertusjagten, sætter telte op før div. arrangementer (og ikke mindst tager dem 
ned igen), samt dem der sørger for at banen i Havredal bliver vedligeholdt, og der bliver udlagt stenmel. 
Her vil jeg gerne takke: 
Lars Jensen, Poul Christiansen, Arne Gravnersen og Jan Nielsen 
  
Som det blev besluttet på generalforsamlingen 2014, er der i løbet af året blevet arbejdet videre med 
klubhus projektet, samt etablering af banebelysning.  
Der blev først på året gjort en stor indsats for at få forudsætningerne på plads, vi har fået produceret 
udbudsmateriale, indhentet priser, fremskaffet myndighedstilladelse, samt fået udarbejdet og godkendt en 
ny lejeaftale af Det Nye Havredals bestyrelse, der træder i kræft hvis klubhuset bliver en realitet.  
Den nye lejeaftale strækker sig over 20 år, frem for de 5 år den nuværende lejeaftale løber.  
Det sidste der mangler er økonomien, men det knokler fondsudvalget for at få på plads, og herefter vil der 
blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, som det også blev besluttet i 2014.  
Vi har fået en forhåndsgodkendelse fra LAG-fonden på 206.500,- samt den endelige godkendelse fra 
erhvervsministeriet på beløbet. 
Så vi er glade for at kunne fortælle at de første 206.500,- til projektet er i hus. 
 
Som jeg også skrev i bladet, har bestyrelsen i år arbejdet rigtigt godt sammen, og der har været mange nye 
ansigter, der alle er gået ind i arbejdet med krum hals, og bidraget til, at vores møder altid har foregået i en 
god og hyggelig tone. 
Så rigtig stor tak til Louise Sørensen, Anette Andersen, Ruth Flammild, Else Ravn, Lene Ghelert og Ulla 
Vesterarger, for det gode samarbejde, og jeg er rigtig glad for at se at dem der er på valg, har valgt at stille 
op til bestyrelen igen.  
 
Afslutningsvis har jeg en hilsen til jer alle fra Ludvig og Bente, der grundet helbredsmæssige årsager, har 
valgt at melde sig ud af klubben. 
Ludvig og Bente siger tak til alle i klubben for de mange dejlige rideture og samværet igennem de seneste 
10 år. Og siger samtidig også tak for den dejlige modtagelse de fik, og de mange gode oplevelser.    
Til allersidst vil jer gerne takke Det Nye Havredal for det gode samarbejde, og hjælp i forbindelse med 
klubhusprojektet, sommerstævnet mm.  
På hele bestyrelsens vegne siger jeg tak for et godt år, og ser frem til året 2016. 
 


