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Jeg vil starte med at byde velkommen til alle jeg der er mødt op til Nøkkvis 

generalforsamling 2016. 

Tak til Bent Melvej der i dag vil styre slagets gang. 

Og tak til Lisbeth B. Jørgensen som i dag vil være vores referent.  

 

Vi har i år ved årets afslutning 228 medlemmer, hvor af 99 er enkeltmedlemmer, og 

129 er familiemedlemmer.  

Her af er 70,6% kvinder og 29,4% mænd. 

I nøkkvi har vi medlemmer i alderen fra 0 til 80 år.  

Den aldersgruppe der er størst repræsenteret, er aldersgruppen 50-59år, de udgøre 

27,6% af medlemmerne.  

Aldersgruppen der repræsenterer de færreste medlemmer, er aldersgruppen fra 0-9 

år der udgøre 3,5% af medlemmerne. 

 

I år har der været afholdt et bredt udvalg af arrangementer og aktiviteter, her kan 

bl.a. nævnes: 

3 Jon Steenild kurser, fordelt hen over året. 

1 stævne kursus 

3 Stævner hhv. forårsstævne, sommerstævne, og julestævne, som alle har 

været afholdt med stor succes. 

Junior sommerlejer 

Orienteringsridt, og kortlæsningskursus som træning til Kristi Himmelfart. 

Det er fantastisk at der er så mange velforberedte, til klubbens største 

arrangement.  

Hubertus Jagt, i regn og blæst. 
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Ringridning, afholdt traditionen tro. 

Kursus i ridefysioterapi, der var noget nyt i kalenderen i år. 

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. 

Upcomming bithes turen, for unge kællinger i træning.  

Ikke mindre end 9 Fællesture, i det jyske, de fleste afholdt traditionen tro. 

Derudover div. kurser og foredrag.  

 

Det terræn vi ridder i, bliver benyttet af mange, med andre interesser end vores. Der 

er bla. et stigende antal MTB ryttere som ikke nødvendigvis ved hvordan man skal 

agerer i forhold til en hest.  

Vi har i foråret haft en konstruktiv dialog med MTB klubberne i området, om 

hvordan vi bedst muligt kunne tage hensyn til hinanden, når vi færdes i naturen. 

Det har affødt en rigtig god forståelse for hinandens behov, og vi vil opfordre alle til 

at man tager hensyn til hinanden når vi færdes der ude.  

   

Bestyrelsen har i år valgt at bruge nogle kræfter på havredal banen, da der den 

seneste tid været en del snak blandt vores medlemmer, om hvor vidt banen er for 

blød, og hvad der evt. kunne gøres for at optimere forholdende for dem der 

benytter banen.  

Det blev på et bestyrelsesmøde besluttet at fjerne det løse stenmel, der 

hovedsagligt bestod at de store fraktioner, og derfor er så godt som umuligt at 

komprimere.  

Bestyrelsen samt nogle flittige hjælper, brugte en aften på at fjerne det løs stenmel 

fra hele banen, i et forsøg på at komme ned til et materiale med større bæreevne.  
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Det hjalp lidt, men vi er ikke helt i mål endnu, og det er besluttet at banen får endnu 

en omgang inden undervisningen igen flytter her ned. 

På bestyrelsesmødet blev det ligeledes besluttet at banens geometri skulle efterses, 

og det viste sig at banen i hjørnerne, havde udvidet sig med omkring 70 cm mod 

midten, dette var også en bidragende faktor til at den var meget blød i indersporet i 

hjørnerne, da bærelaget af stabilgrus i disse områder, ikke var eksisterende. Det er 

der nu rettet op på, og banen er flyttet tilbage hvor den kom fra. 

  

Der er mange i Nøkkvi der yder et stort stykke frivilligt arbejde, og vi vil gerne 

benytte lejligheden til at takke jer alle, både de frivillige i udvalgene, men også de 

frivillige der giver en hånd med til nøkkvis arrangementer, og dem der år efter år 

arrangerer de tilbagevendende ture. Det er helt fantastisk, og vi sætter så stor pris 

på at der er så mange der vil bidrage til at nøkkvi kan tilbyde medlemmerne et så 

stort og attraktivt udbud af arrangementer i kalenderen.  

 

Der er allerede nu en del arrangementer for 2017 på hjemmesiden, og er der nogle 

medlemmer eller udvalg, der har ideer til en tur eller et arrangement, så giv endelig 

bestyrelsen besked, så det kan komme i kalenderen. 

Vi vil opfordre alle til at holde et vågent øje med hjemmesiden, da kalenderen vil 

blive opdateret, som arrangementerne kommer ind. 

 

Der er i løbet af året blevet gjort en stor indsats for at søge fonde til 

klubhusprojektet. 

Som bekendt lykkedes det i nov 2015 for det tidligere fondsudvalg at hente 

206.500,- hjem fra LAG-Skive til opførelse af vores klubhus. Det er i år lykkedes 

fondsudvalget at hente yderligere kr. 180.000,- hjem fra Lokal- og anlægsfonden 

som også har bevilget penge til opførsel af klubhuset.  
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Det vil sige at vi nu ved årets afslutning er oppe på 386.500,-, men mangler 

yderligere 328.547,-  

Fondsudvalgets arbejdet med at søge flere fonde går videre, og vi har store 

forhåbninger til at det nok skal lykkes.    

 

Bestyrelsen har igen i år arbejdet rigtigt godt sammen, og alle er gået ind i arbejdet 

med krum hals, og bidraget til, at vores møder altid har foregået i en god og hyggelig 

tone. 

Else Ravn og Ulla Vesterager har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen, og jeg vil 

gerne benytte lejligheden til at takke jer mange gange for jeres indsats i bestyrelsen 

igennem de sidste 2 år.  

 

Til sidst vil jeg på hele bestyrelsens vegne siger jeg tak for endnu et godt år i Nøkkvi, 

og vi ser meget frem til året 2017. 

 


