
EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE 

LØRDAG DEN 5 MAJ 2018  

KL 12.00 – 13.30 

Hos: 

Søren Møller 

Viborgvej 88 

7470 Karup 

Møde indkaldt af: Formand Søren Møller 
Deltagere: Søren, Anette, Joan, Marianne, Lars, Jette, Helena 
Afbud: Ingen 
1.  
Årsag til Ekstraordinært 
Bestyrelsesmøde 

 
Efter der i udgangen er konstateret udbrud af en særligt aggressiv version 
af EPV1 (Heste Herpes Virus 1) på fyn, som desværre har resulteret i 
aflivning af et mindre antal smittede heste og som i dagene efter har 
medført lukning af div. stalde og arrangementer landet over, indkaldes der 
til møde for at tage beslutning i bestyrelsen, hvorvidt Nökkvi’s aktiviteter i 
den kommende tid skal aflyses. 

2.  
Beslutning 

 
En enig bestyrelser vedtager at følge den lokale dyrlæges anbefaling om 
isolering af hestehold og afventning af situationen gennem opdateringer 
fra hhv. Dyrlæger, SEGES, DDD og DRF.  
Flere stalde i området har valgt at isolere deres heste, og det bsluttets på 
baggrund af dyrlægens anbefaling at følgende arrangementer aflyses i 
første omgang: 

• SPA-dag 6. maj 

• Ridefysioterapi 6. maj 

• Kr. Himmelfarsridt 10. maj 
 

3.  
Økonomi 

 
SPA-dag skulle betales på dagen, så her er ikke noget problem – Arrangør 
Malene bliver informeret ASAP. 
 
Ridefysioterapi er forudbetalt, det vil være op til arrangør Ruth at finde en 
ny dato og/eller tilbagebetale deltagergebyr. 
 
Kr. Himmelfartsridt er forudbetalt, tilbagebetaling klares gennem Sporti. 
Maden skal afbestilles – Marianne tager kontakt til hhv. Sporti og 
cateringfirmaet ASAP. 

4.  
Informering af medlemmer 

 
”OBS, På grund af problematikken omkring herpes-virus anbefaler den 
lokale dyrlæge, at man isolerer sit hestehold og afventer situationen. Flere 
stalde i området har derfor valgt at isolere deres heste. Bestyrelsen har på 
denne baggrund besluttet at aflyse de kommende arrangementer. Det 
betyder at følgende arrangementer er aflyst: SPA-dag 6. maj, 
Ridefysioterapi 6. maj, Kr. Himmelfarsridt 10. maj. Indbetalt 
deltagerbetaling via Sporti tilbagebetales – dog fratrukket 
administrationsgebyret. Better Safe than Sorry. Bestyrelsen i Nökkvi, 5. maj 
2018", lægges på både hjemmesiden og Nökkvis facebook gruppe. 

 


