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Formandens beretning 2017 
 

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

generalforsamling 2017  

 

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 et stabil medlemstal året igennem. 

 

2017 har været et lidt specielt år i Nökkvi da klubben fyldte 40 år.  

 

Vi har markeret dette b.la. ved at afholde jubilæumsstævne, 

jubilæumsaktivitetsdag samt en jubilæumsfest i Almind forsamlingshus.  

 

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

bl.a. nævnes: 

• Flere stævner b.la. fastelavnsstævne, jubilæumsstævnet - som jeg har nævnt, og 

julestævne, der 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.  

• Ringridning, afholdt traditionen tro. 

• Trækturer 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-bitches turen, for unge kællinger i træning. 

• Vi haft en række fællesture, i det jyske, de fleste afholdt traditionen tro. Der kan 

b.la. nævnes nogle af dem:  

o Vi startede året med en forårstur i Dollerupbakker.  

o Så har der været Bøllingsø-turen.  

o Kristi himmelfart-turen.    

o Fædrelands-turen. 

o Aftenturen ved Hampensø. 
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• Derudover er blevet afholdt en række kurser i løbet af året, her vil jeg nævne nogle 

af dem:  

o Trailerlæsnings-kursus.  

o Nogle Jon Steenild kurser, fordelt hen over året 

o Foredrag omkring grundtræning og dressur. 

o Foderforedrag.  

o Foredrag om gangarter og tölt.  

Baneanlægget her på det Nye Havredal har også i år været flittigt benyttet til 
undervisning. Det er dejligt at se, at vi alle nyder godt af de faciliteter vi har her. 
 

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

b.la. et stigende antal MTB ryttere som ikke nødvendigvis ved hvordan man skal agerer i 

forhold til en hest.  

 

Vi startede for et par år siden en konstruktiv dialog med MTB-klubberne i omegnen, 

denne dialog har givet en positiv effekt for færdslen i naturen, da denne nu foregår med 

gensidig respekt, MTB-ryttere og Nökkvimedlemmer imellem.  

 

I år har der også været en dialog med skovfoged for at få åbnet nye ridestier i skovene i 

og omkring Dollerup. Det arbejdes der forsat på.  

 

Der arbejdes stadig på at få klubhusprojektet til at lykkes. Ved årets afslutning er vi oppe 

på 386.500,-, men mangler yderligere 328.547,- for at projektet kan lykkedes.  

Pt. har vi en ansøgning til at ligge hos Viborg kommune, som endnu ikke er behandlet, 

men den kan være afgørende for om projektet kan lykkedes.  

 

Desværre har vi måtte tage afsked pga dødsfald med 2 af klubbens medlemmer, dels 

tidligere formand Jørgen Jacobsen og Erik Andersen, som var aktive medlemmer i 

klubben, ære være deres minde. 

 

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 
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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 2018 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. 

 

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. 

 

I løbet af året er både Jørgen Christiansen, Louise Sørensen og Ruth Flammild trådt ud af 

bestyrelsen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke dem for deres store indsats i 

bestyrelsen.  

 

Vores to suppleanter, Malene Graversen og Marianne Lemming er derfor trådt ind i 

bestyrelsen og har gået aktivt ind bestyrelsesarbejdet. De seneste par måneder har der 

derfor kun været 6 i bestyrelsen. 

 

Lene Gehlert har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen, og jeg vil gerne benytte 

lejligheden til at takke Lene mange gange for hendes 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 Nökkvi, og 

vi ser meget frem til året 2018. 

 


