BESTYRELSESMØDE
TORSDAG DEN 26 APRIL 2018
KL 18.30 – 22.00
Hos:
Søren Møller
Viborgvej 88
7470 Karup
REFERAT
Møde indkaldt af:
Deltagere:
Afbud:
1.
Godkendelse af sidste referat
2.
Kr. Himmelfarts ridt – løse
ender

Formand Søren Møller
Søren, Anette, Joan, Marianne, Lars, Jette, Helena
Ingen
Referatet er godkendt.
Engangsservice/ te/ kaffe sørger Jette for.
Helena og Marianne har ikke lavet endelig reservation af maden endnu,
dette bringes i orden ASAP.
Viborgvejens Auto sponsorerer 1xhvid & 1xrød til hver af vinderne i år –
herudover gives der en pose godbidder el.lign. fra Nökkvi. (max 50/stk)
To-do-lister skal renskrives på pc og mailes til bestyrelsen.

3.
Nyt fra udvalgene – herunder
økonomi

Fremadrettet skal budget bilag til kasseren være detaljeret med antal
deltagende ved afholdelse af alle kurser/ stævner o.l.
Der skal udmeldes til de forskellige udvalg, at de skal tilstræbe at der
ikke afholdes to Nökkvi arrangementer på samme dag, de skal tjekke
kalenderen på hjemmesiden før de arrangerer!
Senior udvalget afholder Hald Sø Tur, alle er velkomne, men man skal
være selvhjulpen hele turen rundt om søen!

4.
Havredalbanen

Deltagere på onsdagsholdet meddeler at banen er tung, der er dog en
procedure for vedligehold af banen som brugere selv står for efter brug
(overordnet står skolen for det generelle vedligehold):
Der ligger et rionet ved banen, dette spændes efter en bil med piggene
OPAD og der køres roligt rundt på begge volter flere gange, imellem
hver omgang skal belægningen rives ind, så det hele ikke bare ender
ude i siderne!
Banen trænger til nyt toplag, men økonomien er pt. reserveret til nyt
klubhus.

5.
Klubhuset – Ekstra Ordinær
Generalforsamling?

Vi render i bureaukrati med nye priser pga. strukturelle ændringer. Vi
mangler prisoverslag fra Havredal skolen, de venter på byggetilladelse
for at kunne lave prisoverslaget.

5.
Klubhuset – Ekstra Ordinær
Generalforsamling?

Der ledes efter besparelser, eks. Spare på mængden af lys til banen og
derved komme ned i pris.
Ekstra Ordinær Generalforsamling skal afholdes hurtigst muligt, så snart
vi har alle priser, samt hvis der skal bruges mere end de 30.000kr der er
bevilliget fra klubkassen på forhånd. Søren opdaterer bestyrelsen straks
alle priser er afgivet – pt. mangles kun 78.600kr.

6.
Klubtøj (er det nødvendigt
med besøg hos udbyder?)

Spørgsmål: vender de mellem hvid/ sort tryk – eks. Vil sort tryk på en
mørkegrå sweater ikke ses ret godt.
Indtil videre holdes der fast i, at Jette, Marianne og Helena skal tage til
Ryomgård på visit i butikken for at udvælge farver.

7.
Økonomi

Vi har modtaget ca. 2000kr fra OK Benzin, vi SKAL invitere dem til
mindst et arrangement årligt for at bibeholde denne støtte – Marianne
overtager kontakten til OK Benzin, da det er mest oplagt at have dem til
at komme til vores stævner.
Der skal linkes til opslag vedr. tilmelding af ens OK-kort på
hjemmesiden, således at man støtter Nökkvi i stedet for lokal fodbold/
spejder o.l. (selvfølgeligt er dette frivilligt for medlemmerne, men
mange ved sandsynligvis ikke at man kan lave dedikeret støtte på sit
kort)

8.
Evt.

Joan skriver leder til næste Nökkvi blad.
DI-regionsmøde: Desværre afholdes det ikke i Havredal grundet for få
tilmeldte. Dog har Liv Malskær meldt sig under Nökkvi’s faner, for at
arbejde for ridestier/ rideturisme i vores område. Der afholdes DIregionsmøde længere nede i landet, Nökkvi vil betale Liv’s udgifter ved
at køre dertil, for at sikre at Nökkvi derved har vores repræsentant med
på dette område fra starten af.

