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Referat af Nökkvis generalforsamlingens 2. december 
2017 
Sted: Spisesalen på det ny Havredal, Ulvedalsvej 30-34, 7470 Karup 
 
Søren Møller, formand, bød velkommen 
 
1.Valg af dirigent og referent 
Bent Melvej blev valgt til ordstyrer og Lisbeth B Jørgensen som referent. 
Der blev bl.a. gjort opmærksom på, at et familiemedlemskab har 2 stemmer ved 
generalforsamlingen. 
 
2. Bestyrelsens beretning 
Søren berettede om afholdte aktiviteter i årets løb, stævner, ture, kurser, foredrag og 
jubilæumsfest. Forskellige dialoger med andre, som også bruger “vores” skov, som er 
tilfredsstillende. Formanden takkede alle som år efter år, frivilligt planlægger ture for medlemmer, 
samt alle de frivillige der giver en hjælpende hånd ved stævner og øvrige arrangementer. Jørgen 
Christiansen, Louise Sørensen og Ruth Flammild er i årets løb udtrådt af bestyrelsen. 
 
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab 
Anette Andersen har overtaget posten efter Louise Sørensen, og fremlagde regnskabet. Der er 
bl.a. indkøbt et lydanlæg til klubben, og der er mod forventning et overskud, på trods af 
manglende betaling fra nogle annoncører samt et forventet tab ved julestævnet i 2016. 
 
4. Forelæggelse af budgetforslag 
Der er sat ekstra penge af til bane pleje. Evt. nyt klubhus er ikke med i budgettet for 2018, da det 
endnu ikke vides om det bliver til noget. 
 
5. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver det samme som i 2017, hvilket blev vedtaget blandt 
de fremmødte medlemmer. 
 
6. Indkomne forslag – der er forslag om æresmedlemmer 
Kjeld Flammild er fremkommet med et forslag om vedtægtsændring i forhold til æresmedlemmer. 
Bent foreslår at de fremmødte forholder sig til forslaget og afstemningen bliver vedtaget ved 
håndopretning.  
 
Bestyrelsen havde et modforslag om at lave det som et tillæg til vedtægterne. Mest for nemhed 
skyld og fordi en vedtægtsændring kræver 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. Dette blev 
med ligeledes vedtaget ved håndsopretning. 
Der vedtages ligeledes, at en evt. indstilling kan komme fra alle medlemmer.  
Bestyrelsens forslag (bilag med gule fremhævninger) er vedtaget. 
 
7. Valg til formandsposten, Søren Møller (modtager genvalg) 
Søren Møller genvælges som formand. 
 
8. Valg til bestyrelsen: 
Marianne Lemming (suppleant for Louise, modtager genvalg) Valgt for 2 år 
Anette Andersen (modtager genvalg) Valgt for 2 år 
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Som nye bestyrelsesmedlemmer blev Helena Stoltze (for 2 år) og Joan Jasper 
(1 år) valgt. 
 
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
Jette Rasmussen og Tanja Knudsen (2. sup.) 
 
10.Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant. – nuværende Arne og Gertie 
Arne Graversen og Claus Lund (sup.) 
 
11. Valg til udvalg under bestyrelsen: 
Bladudvalg - Keld Flammild og Tanja fortsætter 
Børne- og ungeudvalg  
Laila vil gerne fortsætte, men vil gerne have 2 mere med.  
Det bliver Louise Friborg, Pia Friborg og Bent Melvej. 
Louise Ladefoged meldte sig som hjælper for udvalget. 
Stævneudvalg 
Charlotte Sandfeld, som blev valgt sidste år, har trukket sig pga studie. 
Klubstævner er vigtige i forhold til klubbens indtægter, og for at fastholde vores børn/unge.  
Marianne Lemming og Helena Stoltze meldte sig til udvalget, og flere som hjælper, bla. Jan 
Nielsen.  
Kursus- og foredragsudvalg 
Udvalget fortsætter som hidtil – Inge Middelhede, Anne-Dorte Sørensen, Doro Schlesinger og Ruth 
Flammild. 
 
Seniorudvalg 
Det nuværende udvalg fortsætter, og Lars fortæller at udvalget har planlagt 2 arrangementer i 
2018 - aktivitets dag og en tur rundt om Hald Sø. 
 
12. Eventuelt 
Pia Friborg mener, at der ikke er en hel fair fordeling af point, i forhold til klubmesterskab. Hun vil 
gerne have at flere juniorer har en reel mulighed for at blive klubmester, også selvom man kun 
deltager og optjener point i f.eks stævner. Det bevirker, at det er meget få der reelt er med i 
kampen om at blive klubmester. Dermed er det en konkurrence for de få og ikke for de mange. 
 
Anette Andersen forklarede, hvilke regler der gælder for at komme i betragtning til 
klubmesterskabet, og at disse regler hviler på værdier og en grundlæggende holdning i Nøkkvi om 
at fremelske alsidige islandsheste-ekvipager, der både kan begå sig på baner og i terrænet. Det er 
allround-rytteren og ikke specialisten, som Nøkkvi honorerer med klubmesterskabet -, både når 
det gælder børn/unge og voksne.  
 
Der diskuteres frem og tilbage, det ender med at børne/ungeudvalget skal komme med et oplæg 
til bestyrelsen om ændring af reglerne og beregnings grundlaget for optjening af point til junior 
klubmesterskabet. Bestyrelsen vil herefter behandle oplægget på deres næste bestyrelses møde. 
 
Bestyrelsen bliver spurgt om det bliver en mulighed for betaling med mobilepay, og bestyrelsen 
siger at der arbejdes på sagen. 
 
Søren Møller oplyste at han har tegninger med på fremtidig klubhus, hvis nogen har interesse 
herfor. 
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13. Udnævnelse af Klubmester og Juniorklubmester 
Louise Ladefoged bliver årets klubmester, der er ingen juniorklubmester i år. Kravet om at man 
skal have deltaget i mindst ét stævne og ét øvrigt pointgivende arrangement, var der ingen 
juniorer der levede op til. 
 
14.Udnævnelse af Årets Nøkker 
Lene Gehlert blev udnævnt til Årets Nøkker 2017. 
 
 


