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Referat  - Nökkvi generalforsamling 2016 

a) Valg af dirigent og referent 

Bent Melvej valgt som dirigent. 

Lisbeth Brøndum Jørgensen valgt som referent.  

Der konstateres at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt  

 

b) Bestyrelsens beretning ved formand Søren Møller 

Søren fortæller om årets gang i Nökkvi. Ture, kurser og foredrag mv. Der takkes for de 

mange frivilliges indsats. 

Der er hentet penge fra diverse fonde til opførelse af nyt klubhus kr. 386.000, dog mangles 

der stadig omkring kr 300.000 kr. 

Beretningens godkendt. 

 

c) Aflæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer Louise Sørensen 

Regnskabet godkendt. 

 

d) Fremlæggelse af budgetforslag for 2017 ved kasserer Louise Sørensen. 

 

Der spørges bl.a. ind til klubbladet, som køre næsten uden udgifter grundet 

annonceindtægter. 

 

e) Fastlæggelse af kontingent 

Enkeltmedlemskab 150,- 

Familiemedlemskab 300,- 

Kontingentsatserne fastholdes 

 

f) Indkomne forslag:  ingen 
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g) Nøkkvis medlemskab af DI.  Bestyrelsen ønsker at generalforsamlingen skal tage stilling til 

om Nøkkvi fortsat skal være medlem af DI. 

Louise Sørensen orienterede om økonomien ved medlemskabet af DI, og der diskuteres 

fordele og ulemper ved forsat at være medlem. Der stemmes ved håndsopretning i 

forsamlingen og der er helt enighed om at Nökkvi skal forblive medlem af DI. 

h) Valg af formand 

Søren Møller genvalgt som formand 

 

i) Valg til bestyrelsen 

På valg: 

Ruth Flammild – genvalgt 

Else Ravn – Modtager ikke genvalg  

Ulla Vesterager – Modtager ikke genvalg  

Bestyrelsen foreslår i stedet Lars Jensen og Jørgen Christiansen til bestyrelsen. -  og de 

bliver begge valgt. 

Valg af 1. og 2. suppleant, begge vælges for 1 år:   

Malene Graversen bliver valgt til 1. suppleant og Marianne Lemming som 2. suppleant  

 

j) Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant, begge vælges for 1 år:  

Arne Graversen bliver valgt som revisor.  

Gerti Kryscanoffsky er revisorsuppleant  

 

k) Valg til udvalg under af bestyrelsen: 

 Blad- og hjemmesideudvalget 

Udvalgsmedlemmerne 2016: Kjeld Flammild, Gerti Kryschanoffsky, Ruth Flammild 

og Ulla Broch. 

Alle undtagen Ulla Broch fortsætter i udvalget.  

Der mangler en til at arbejde med annoncer til bladet, Ulla Broch har gjort et stort 

arbejde. Tanja Knudsen bliver valgt, og der opfordres til at medlemmer bidrager 

med indlæg til bladet. 

 Børne- og ungeudvalget 
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Udvalgsmedlemmerne 2016: Laila G. Jensen  

Der skal være flere i udvalget og Bent Melvej vil gerne være med, og med fokus på 

drenge. 

 Aktivitetsudvalget 

Udvalgsmedlemmerne 2016: Charlotte Pedersen og Heinrich Grinderslev. Charlotte 

Pedersen og Heinrich Grinderslev fortsætter ikke i udvalget. 

Charlotte og Heinrich har forestået en del stævner, og takkes for det store arbejde 

og de vil fortsat gerne hjælpe andre i opstarten, men vil ikke længere stå for 

ansvaret, af personlige årsager. 

Charlotte Sandfeld og Monica Nielsen vil gerne melde sig, men der skal måske være 

flere om opgaven?, Charlotte udtaler at hun har kendskab til flere som kan hjælpe, 

der aftales at bestyrelsen og Charlotte snakker videre herom. 

 Kursus- og foredragsudvalget 

Udvalgsmedlemmerne 2016: Ruth Flammild, Dorothee Schlesinger, Malene 

Graversen og Pia Laier. 

Malene Graversen og Pia Laier fortsætter ikke i udvalget. 

Ruth Flammild fortæller om udvalgets tiltag i årets løb, men vil gerne have flere til 

at komme med forslag. Der opfordres til at alle medlemmer kommer med ideer. 

 Jon udvalget 

Udvalgsmedlemmerne 2016: Mette Helberg 

Mette Helberg vil gerne fortsætte, og foreslår at udvalget skal hedde Kursus 

udvalget i stedet. Andre må gerne være med, og der kan evt. være andre 

undervisere. 

 Seniorudvalget 

Udvalgsmedlemmerne 2015: Kjeld Flammild, Kaj Husted, Ulla La Cour og Poul 

Christiansen - alle fortsætter, dog ikke længere Ulla La Cour. 

 

l) Eventuelt 

Et medlem ønsker at der diskuteres om hvorvidt hestene skal være vaccineret ved 

vores lokale stævner.  
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Er det stævneudvalget eller bestyrelsen som skal tages bestemmelses herom. Er en 

tro og love erklæring nok? og hvad med alle andre Nökkvis arrangementer.  

Skal der laves forslag om en vedtægtsændrings? 

Der vedtages at Stævneudvalget og bestyrelsen finder sammen ud af, en fælles og 

fremadrettet overholdes af regler vaccinationer ved stævner. 

Mette Helberg oplyser at alle nökkvis medlemmer ikke længere behøver at medlem 

af DI for at kunne deltage i aktivitetsuge i Kompedal. 

Charlotte Sandfeld foreslår at der ændres noget ved opkvalificering ved stævner, og 

det mener bestyrelsen sikkert er en god ide. 

Bestyrelsen overrækker pokaler og gaver til årets junior klubmester 2016 som igen 

bliver Louise Ladefoged. Klubmester bliver Malene Graversen. 

Årets Nökker bliver Jan Nielsen  


