BESTYRELSESMØDE
TORSDAG DEN 15 MARTS 2018
KL 18.30 – 22.00
Hos:
Jette Rasmussen
Viborgvej 85
7470 Karup
REFERAT
Møde indkaldt af:
Deltagere:
Afbud:
1.
Godkendelse af sidste referat
2.
Kort præsentation af nye og
gamle bestyrelsesmedlemmer

3.
Gennemgang, godkendelse og
underskrivelse af
forretningsorden
4.
Gennemgang, evt. ajourføring
og godkendelse af
retningslinjer for
arrangementer til udvalgene

5.
Kr. Himmelfart: Opfølgning og
fortsættelse af checkliste
6.
Havredalbanen 20år:
hvordan skal det markeres i
sep. 2019

Formand Søren Møller
Søren, Anette, Joan, Marianne, Lars, Jette, Helena
Ingen
Referatet er godkendt.
Joan og Helena er nye bestyrelsesmedlemmer for hhv. 1 og 2 år, valgt
ind ved sidste generalforsamling.
Jette er også nyt bestyrelsesmedlem idet hendes rolle som 1. suppleant
er taget i brug, grundet Malenes fratrædelse af bestyrelsen pr. 24
februar 2018 – Jette overtager Malenes post som kontaktperson for
Kursus og Foredragsudvalg. Malene færdiggør de arrangementer hun
har planlagt/ påbegyndt i år.
Forretningsorden uddelt, gennemgået og godkendt.

Retningslinjer godkendt.
Udvalgene skal af de relevante kontaktpersonerne i bestyrelsen
opfordres til følgende:
Undgå at lave/ planlægge arrangementer der kolliderer med andre
Nökkvi arrangementer, klubben skal nødigt konkurrere med sig selv om
deltagere til vores arrangementer.
Tag højde for de nye gebyrregler (gebyr er nu indregnet) hos Sporti.dk
Checkliste og opgavefordeling udfyldt. Joan laver pressemeddelelse
vedr. arrangementet. Helena får lavet/sendt ansøgning vedr. alkohol.
Stævneudvalget planlægger stævne, når banen fylder 20 år 11.09.2019,
forhåbentlig får vi i 2019 mange aktiviteter for at fejre banen i Nökkvi
regi.

7.
Nyt fra udvalgene

Fondsudvalg (Søren): Klubhuset kommer op på næste møde i
kulturudvalget. Vi skal have yderligere udsættelse ved LAK, da vi ikke
når deadline for fakturaindlevering ved udgangen af april 2018.
Bladudvalg (Joan): Korrekturlæsning skal fremadrettet foregå i udvalget
og ikke i bestyrelsen

8.
Økonomi

Klubben har et fornuftigt overskud på kontoen.

9.
Ovalbanen – renovering?

Sat på hold indtil endelig afgørelse af klubhus.

10.
Klubtøj
11.
HP PC
12.
Evt.

Planlagt besøg tidligere på året blev udskudt grundet sygdom,
Marianne laver en ny aftale om at komme ud og se tøjudvalget.
Helena trækker relevant data ud af PC’en og geninstallerer den.
Der er en del børn/unge der får undervisning ved Bent, men som ikke er
medlem af Nökkvi – kunne man gøre noget for at få dem med i klubben
(arrangementer?)
Bestyrelsesmedlemmer har for 3. gang (senest Marianne og Helena)
deltaget i møde omkring rideklubber i Viborg kommune, indkaldt og
afholdt af Viborg Idrætsråd. Det vurderes at det ikke er relevant for
Nökkvi at deltage i kommende møder, idet der er tale om rideklubber i
mere traditionel forstand (rideskoler), med en del kommunal
økonomisk støtte i forbindelse med opgradering af stalde til
overholdelse af de kommende 2020 regler for hestehold.
Øko-dagen 15.04.2018 på landbrugsskolen i Havredal: Nökkvi stiller
med ca. 15 heste til at give trækture for vise vores opbakning til skolen
og for godt naboskab. Der laves opslag hvor klubbens medlemmer kan
tilmelde sig og så vi ved hvor mange folde og forplejning der skal laves.

