
Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Nökkvi tirsdag den 12. juni 2018. 

Afholdt i spisesalen på Det Ny Havredal, Ulvedalsvej 30-34, 7470.  

Dagsorden:  

1) Valg af dirigent og referent. 

2) Beslutning om der skal bygges et klubhus. 

3) Eventuelt 

Formanden Søren Møller bød velkommen til de 30 fremmødte medlemmer. 

Ad 1)  

Forslag: Arne Graversen dirigent og Gertie Kryschanoffsky referent. Begge blev valgt. 

Arne konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt. 

Ad 2)  

Søren redegjorde for det historiske forløb, hvor det på generalforsamlingen i 2014 blev besluttet, at 

bestyrelsen skulle arbejde for, at vi kan få et klubhus. Det blev ved samme lejlighed besluttet, at projektet 

omkring klubhusbyggeriet skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling, når dette er 

færdigprojekteret og etablerings økonomien er på plads. 

Der er fremlagt budget og 2 plantegninger, hvor den ene er med detailbeskrivelser, samt oversigts billede. 

Der er i øjeblikker ca. 120.000 kr i klubkassen, så med den projekterede egenfinansiering er der stadig ca. 

60.000 kr i klubkassen, hvilket er mere end en årsomsætning. 

Der vil være plads til 15-20 personer i klubhuset + en overdækket terrasse. Der er planlagt et redskabsrum i 

forbindelse med klubhuset. 

Ved påbegyndelse af byggeriet oprettes en lejekontrakt med 20 års løbetid med Det Ny Havredal. 

Liv Malmkær oplyste, at det ville være oplagt at søge DGI´s foreningspulje for yderligere finansiering. 

Mette Helberg kommenterede, at jo bedre klubfaciliteter vi får, jo flere ”hænder” er der til at vedligeholde 

banen. 

Anette Ravn nævnte, at spørgsmålet om belysning kan tages op på den ordinære generalforsamling. 

Der var spørgsmål om, hvordan huset skal lukkes af. Bestyrelsen tager dette op. 

Rengøring af huset blev også drøftet. Huset er projekteret, som rengøringsvenligt med klinkegulv. 

Tidsrammen blev drøftet. Der skal skaffes en byggekredit. Vi bygger på lejet grund. Der har været 

problemer med at få byggekredit i Andelskassen. Man vil prøve Spar Nord. Niels Jacobsen og flere andre 

blandt de fremmødte oplyste, at de ville være behjælpelige. 

Gitte Quint spurgte om, hvem der skal stå for byggeriet. Søren oplyste, at det var Det Ny Havredal, der var 

kommet med det bedste bud og derfor skal stå for byggeriet. Søren vurderede også, at det anslåede antal 

frivillige timer vil kunne opfyldes uden problemer.   



Marianne Rasmussen kommenterede at klubhus og bane hører sammen. Det var alle enige om. Banen er 

blevet gennemrenoveret i forbindelse med Alrid 2012. Ny renovering skal tages op på den ordinære 

generalforsamling. Søren oplyste, at der var mulighed for at søge tilskud til ny banebelægning. 

Liv Malmkær oplyste, at hun ville være behjælpelig med at ansøge hos DGI´s foreningspulje. 

Søren oplyste at, hvis projektet vedtages, skal det i gang så hurtigt som muligt, da klubben allerede et par 

gange har søgt udsættelse hos LAG. Hvis vi ikke går i gang, tilfalder pengene andre ansøgere. 

Mette Helberg mente, at en tidshorisont på 2 måneder er realistisk og det giver mulighed for at søge 

yderligere fonde. 

Dirigenten spurgte derefter, om der var nogen, der ønskede skriftlig afstemning. 

Afstemning ved håndsoprækning. 

For igangsættelse af projektet:  28 

Imod igangsættelse af projektet:  0 

Undlod at stemme:   2 

Dirigenten konstaterede, at det er vedtaget at projektet igangsættes. 

Ad 3) 

Søren opfordrede til opbakning omkring arbejdsaftenerne. Det er Søren der leder og fordeler opgaverne. 

Det er længe siden, at der har været arbejdsaften, da færdiggørelse af projektet har taget tid, men der vil 

snart blive indkaldt til en aften. 

Lars opfordrede til, at man selv griber en rive, hvis der er et hul i banen 

Jette opfordrede til, at man melder til TREC-turen på søndag den 17. juni 2018. 

Liv Malmkær orienterede om ridespor. Dansk Islandshesteforenings Naturkomité samarbejder med  bl.a. 

Dansk Rideforbund, Friluftsrådet, hvor DI har lokale kredsrepræsentanter, samt med Danmarks 

Idrætsforbund om, at forbedre mulighederne for at færdes til hest i den danske natur. 

Man arbejder på at kortlægge rideruter og man vil udvikle en APP. I Nordjylland har man ”Horse map”. 

Anette Ravn spurgte, om ruterne blev opmærket, men det det kunne der pt. ikke oplyses noget om. 

Liv oplyste også om, at man ønskede rytteres status ændret, så vi ikke længere skal regnes, som køretøjer, 

men får samme status som cyklister. 

Søren opfordrede til at problemer med MTB- ryttere meldes tilbage til ham, da bestyrelsen har en dialog i 

gang. 

Der var flere tilkendegivelser om, at forholdet er forbedret og at MTB-rytterne er blevet bedre til at give 

lyd fra sig, samt til at give plads. På Alhede-stien er der stor forskel på ride-sporets bredde og der kan 

derfor opstå problemer, når cykelryttere kommer bagfra. 

Dirigenten takkede for god ro og orden.                                                                     Ref. Gertie Kryschanoffsky 


