
 

 

 
 
 

Referat af generalforsamling i Nökkvi 2015  
 
a)  Valg af dirigent og referent  
Bent Melvej blev valgt til dirigent og Lisbeth Brøndum Jørgensen blev valgt som referent. 
 
b)  Bestyrelsens beretning Ved formand Søren Møller  
 
c)  Aflæggelse af det reviderede regnskab Ved kassere Louise Sørensen 
 
Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, der viser et overskud på ca.13.251,44 kr. 
 
Beløbets størrelse skyldes bl.a. et pænt overskud fra Kr. Himmelfart, hvor der var flere 
deltagere end de tidligere år. 
 
d)  Forelæggelse af budgetforslag Ved Kassere Louise Sørensen  
 
Kassereren gennemgik budgettet for 2016, som balancerer med et overskud på ca. 2.000 
kr. 
 
Der var ønske om et omdelt budget, hvilket vil ske fremover. 
 
Der spørges bla ind til om en ny 20 årrig lejeaftale med Havredal er for kort og om der er 
sat en tidshorisont på projektet. Bestyrelsen svarer, at det er det bedste vi kunne få, og at 
det er en aftale vi skal være glade for.Bestyrelsen arbejder videre med klubhusprojektet og 
med ansøgninger om financiering, og har bla haft deltagere med på kursus i 
fondsansøgning. Det er et omfangsrigt projekt som tager tid.  
   
e) Fastlæggelse af kontingent  
 
Der fortsættes med uændret kontingent  
Enkeltmedlemskab 150,- kr og familiemedlemskab 300,- kr 
 
f)  Indkomne forslag  
Forslag fra Pia Laier fra sidste års generalforsamling under Eventuelt  
§11 Der tilføjes følgende afsnit: 
”Et medlem kan godt vælges til bestyrelsen eller et udvalg, uden at være til stede på 
generalforsamlingen, såfremt der foreligger en skriftlig tilkendegivelse fra medlemmet”  
 
Pia redegør for hvorfor hun syntes at dette skal ændres, og forslaget bliver ved 
håndsoprækning vedtaget 
 
Forslag fra bestyrelsen 
 
§11 Teksten med kursiv tilføjes: 
”Bestyrelsen består af 7 medlemmer. En formand der vælges direkte af 
generalforsamlingen for et år, og 6 bestyrelsesmedlemmer der vælges for en 2-årig 
periode, således at halvdelen vælges hvert år. Der vælges for 1 år en 1. og en 2. 
suppleant til bestyrelsen. Genvalg er mulig. Bestyrelsen konstituerer sig selv med 



 

 

næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.”  
 
Forslaget bliver godkendt  
 
g) Valg af formand 
Søren Møller modtager genvalg  
 
Søren Møller bliver genvalgt, og takker for valget. 
 
h)  Valg til bestyrelsen 
Louise Sørensen modtager genvalg Anette Andersen modtager genvalg Lene Gehlert 
modtager genvalg  
 
Alle bliver genvalgt for 2 år 
 
 Valg af suppleanter: 
Jørgen Christiansen bliver valgt som 1. suppleant og Malene Graversen bliver valgt som 2. 
suppleant 
 
i) Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant, begge vælges for 1 år.  
 
Michael Kruse Nielsen bliver valgt som revisor, og Gerti Kryschanoffsky vælges som 
revisorsuppleant. 
  
j) Valg til udvalg under foresæde af bestyrelsen  
Blad- og hjemmesideudvalget  
Udvalgsmedlemmerne 2015: Kjeld Flammild, Gerti Kryschanoffsky, Heinrich Grinderslev,  
Ruth Flammild og Ulla Broch  
 
Gerti ønsker at udvalget skal læse korrektur inden bladet sendes ud, og vil gerne stille op 
igen og alle andre vil også gerne fortsætte.  
Heinrich Grinderslev fortsætter med at være hovedansvarlig for hjemmesiden sammen 
med Anette Andersen 
 
Børne- og ungeudvalget  
Udvalgsmedlemmerne 2015: Laila G. Jensen, Dorothee Schlesinger og Malene Graversen  
 
Dorothee Schlesinger gik ud midt på året, og overvejer om hun skal komme på banen 
igen?!  
Mathilde Landt melder sig 
Bestyrelsen forventer at Laila G. Jensen fortsætter 
 
Aktivitetsudvalget  
Udvalgsmedlemmerne 2015: Charlotte Pedersen og Heinrich Grinderslev  
 
Udvalget afvikler stævner, og fortsætter gerne ét år mere.  
 
De kunne godt bruge nogle hjælpere. Det blev foreslået at lave en hjælpeliste, hvor de der 
gerne vil hjælpe, kan skrive sig på og evt. angive hvad de gerne vil hjælpe med. Listen 
lægges på hjemmesiden 
 



 

 

Kursus- og foredragsudvalget  
Udvalgsmedlemmerne 2015: Mette Helberg, Ruth Flammild og Dorothee Schlesinger  
 
 
Mette Helberg har ikke længere tid. 
Ruth Flammild og Dorothee Schlesinger vil gerne fortsætte.  
Malene Graversen og Pia Laier vil gerne være med. 
 
Seniorudvalget  
Udvalgsmedlemmerne 2015: Kjeld Flammild, Kaj Husted, Ulla la Cour og Poul 
Christiansen  
 
Udvalget fortsætter uændret. 
 
k) Eventuelt  
 
Keld Flammild beklager at der er fremkommet billeder i klubbladet af medlemmer uden 
ridehjelm, det kommer ikke til at ske igen. 
 
Det har været dejligt med medlemmernes villighed til at komme med forskellige indlæg.  
Der diskuteres om der fortsat skal udkomme et fysisk klubblad. Der var stor opbakning til 
at fortsætte med det fysiske blad, og der er ikke den store økonomiske gevinst ved at 
nogle enkelte medlemmer fravælger bladet, og kun læser den elektroniske på 
hjemmesiden. 
Deadline for indlevering til klubbladet skal skrives på hjemmesiden, så de forskellig udvalg 
kan nå at få evt indlæg med. 
 
Søren Møller syntes der mangler et forplejningsudvalg, dette kan evt gøres som en via en 
hjælpeliste på hjemmesiden. 
 
Der efterlyses en slags “arbejdsplan” for helt nye medlemmer, som gerne vil hjælpe. 
 
Der gøres opmærksom på at hjælpelister skal være “ i god tid” så medlemmer har 
chancen for melde ind. 
 
Charlotte Pedersen vil gerne have billeder af personerne som sidder i de forskellig udvalg 
også af bestyrelsen, på hjemmesiden. 
 
Der spørges om Sporti (kontingent betaling) kan komme som betalingsservice, og Louise 
Sørensen svarer at Sporti arbejder på sagen. 
 
Bestyrelsen opfordres til at informere i klubblad eller nyhedsmail, hvis der er relevant nyt i 
klubhusprojektet 
 
l) Udnævnelse af Klubmestre og Årets Nøkker 2015: 
 
Klubmester voksne:Pia Grensteen 
Klubmester juniorer: Louise Ladefoged 
 
Årets nøkker: Lars Stüwe Jensen 
 


