
BESTYRELSESMØDE 

TORSDAG DEN 11 Oktober 2018 

KL 18.30 – 22.30 

Hos: 

Jette Rasmussen 

Viborgvej 85 

7470 Karup 

REFERAT 

Møde indkaldt af: Formand Søren Møller 

Deltagere: Søren, Anette, Joan, Marianne, Lars, Jette, Helena 

Afbud: Ingen 

1.  
Godkendelse af referat 

 
Referatet er godkendt. 

2.  
Økonomi 

 
Økonomien ser godt ud. Regnskab for 2018 er lavet; Driftsresultat +9.200 
DKK, Kassebeholdning 126.726 kr. Derudover 25.000 kr vi har modtaget i 
tilskud til klubhusbyggeriet, som står på en separat byggekonto. 

Vi skal være obs på, at driftsomkostninger vil stige i 2019; stigende gebyrer i 
banken (byggelån, renter osv), drift og vedligehold af klubhus, sporti og den 
generelle prisudvikling) 

3.  
Nyt fra udvalgene  

 

 
Stævneudvalg: Jan & Marianne fortsætter i stævneudvalget i 2019, der er 
allerede planlagt datoer for fastelavn, sommer og jule-stævne. 

FOK: Pt. ingenting på kalenderen for 2019, derfor vil Søren og Marianne 
kontakte hhv. Karina Hartmann (fagveterinærsygeplejeske i rehabilitering) og 
Anders Kragh (Dyrlæge), med henblik på at få et par foredrag i kalenderen 
jan/feb 2019. (ligeledes for at hjælpe evt. nye i udvalget i gang). 

Det kunne muligvis være relevant med et nyt ridemærke kursus? 

B&U: Der er pt. ikke meldt noget ud omkring aktiviteter i 2019. Bestyrelsen 
diskuterer muligheden for, at finansiere f.eks en hyggedag i det nye klubhus/ 
undervisning på ovalbanen, således at Juniorerne kun får en egenbetaling på 
eks. 50kr. 

Doro melder ud, at hun muligvis gerne vil lave noget ”Sjov Ridning” for børn 
og unge hver anden lørdag. Pt. intet bekræftet.  

Seniorudvalg: 3 arrangementer i 2019 på kalenderen; en længere tur på 10-
15km, Herreturen og Aktivitetsdagen. 

Bladudvalg: Deadline for bladet er 25 oktober 2018 – denne gang skal 
indkaldelse til Generalforsamling med i bladet. 

Hjemmesiden: Det skal tydeliggøres over for vores dejlige, frivillige 
arrangører, at de sørger for at få sendt indbydelse, indeholdende information 



såsom tid/sted og generel info, til deres respektive arrangementer til Anette, 
så det kan komme på hjemmesiden og i kalenderen – dette skal SENEST være 
Anette i hænde 1 måned inden arrangementet afholdes. 

Tur-arrangørerne skal endvidere gøres opmærksomme på, at de i deres 
indbydelser skal oplyse om tempi, km og tid (naturligvis kan disse kun være 
estimerede tal, men det gør det nemmere for medlemmerne, at afgøre om 
de/deres heste kan gennemføre turen).  

4.  
Klubhus 

 
Byggeriet er begyndt i uge 40, den efterfølgende uge (41) er fundamentet 
støbt. Anette og Søren var til møde, for at udfærdige den nye lejekontrakt; 
årlig leje er fastsat til 7.500 DKK, kontakten løber i 20år på adressen dvs. 
skulle skolen sælge grunden, er Nökkvi sikret adgang og brug af faciliteterne 
indtil kontaktens udløb. 

Anette og Søren vil afholde månedlige statusmøder med skolen (den 2. 
tirsdag i hver måned), for derved at kunne være på forkant med evt. 
udfordringer i processen. 

Der vil komme en overdækket terrasse op i hele husets længde, planen er at 
sætte 4stk borde/bænkesæt – det skal undersøges, om et/flere firmaer kunne 
tænke sig at sponsorere disse. Ligeledes skal der findes borde/stole til at have 
indenfor – ligeledes skal det undersøges med sponsorater hertil. Evt. 
sponsorer vil naturligvis få en graveret plade/ plakat eller lignende på borde/ 
væggen alt efter hvilken løsning der vælges. 

Der vil blive opsat en kodet nøgleboks, hvor vi får adgang til en ”B”-nøgle til 
skolen, så vi ved brug af klubhuset kan komme på wc. 

Bestyrelsen er opmærksomme på, at der nu skal arbejdes hårdt på at få styr 
på alle betingelser i form af udfyldte skemaer o.l. til LAG – Helena og Joan 
nærlæser betingelser og på hjemmesiden. 

Det overvejes om, der skal hyres en revisor ind til at gennemgå alle materialer 
vedr. byggeriet, for at sikre at alt kører efter reglerne. Dette spørgsmål skal 
afklares på et af de første bestyrelsesmøder efter generalforsamlingen 

5.  
Generalforsamling 2018 

 
Annoncering/ indbydelse til medlemmerne via hjemmesiden, Nökkvi bladet 
og link på facebook. Tilmelding til den efterfølgende julefrokost skal foregå via 
Sporti.dk. Maden bestilles fra Jysk Diner. Marianne står for Sporti og Jysk 
Diner. 

Der skal være én i døren til at tjekke, om folk har betalt deres kontingent (kun 
medlemmer med gyldigt medlemskab må stemme til generalforsamlingen! 

Bestyrelsen foreslår Gertie som referent og Bent som dirigent. 

Emner på GF 2018: 

Beretning om 2018 

Regnskab 

Budgetforslag 



Byggebudget 

Hævning af kontingent (*) til 200 kr årligt (pt. 150 kr årligt) 

(*) Bestyrelsen foreslår at hæve det årlige kontingent fra 150 kr/år til 200 
kr/år. Dette begrundes med stigende udgifter i 2019 på omkostninger ved 
klubhuset, stigninger fra Sporti, øgede bankudgifter (gebyrer på bla. 
Byggekonto) og den generelle prisudvikling i samfundet. Kontingentet blev 
sidst ændret i 2011. 

Indkomne forslag (**) 

(**) For at lette arbejdet med regnskab og af hensyn til medlemmerne, 
foreslås det at kontingent og regnskabsår skal løbe fra 1. januar til 31. 
december – altså det skal følge kalenderåret. Dette vil dels gøre regnskabet 
lettere at håndtere, dels imødekomme de mange ”klager” vi får hver eneste 
efterår, hvor folk synes det er træls at betale 150kr for 1-2mdr, fordi de gerne 
vil deltage i nogle af vores efterårs arrangementer. OBS. Anette vender evt. 
problematikker med Arne inden dette punkt endeligt kommer med på 
dagsordenen, der er muligvis udfordringer ved at regnskab og kontingent 
følger kalenderåret. 

Valg /genvalg: 

Formand (Søren) modtager genvalg 
Bestyrelsesmedlem (Lars) modtager genvalg 
Bestyrelsesmedlem (Joan) modtager IKKE genvalg 
Bestyrelsesmedlem (Jette) modtager IKKE genvalg 

Udvalg: vi skal have navne på frivillige der sidder i følgende udvalg 

Stævne  
FOK 
B&U 
Senior 
Blad  

Nye udvalg der fremlægges på GF:  

Terrænudvalg (Henrik Gehrt) 
Kr. Himmelfart udvalg (arrangering af Kr. himmelfartsridt) 
Baneudvalg (skal arbejde for at finde sponsorer til at få nyt toplag på 
ovalbanen, samt arrangere banepleje og arbejdsdage på ovalbanen.) 

EVT. 

Kåring af årets klubmester 
Årets Nökker 

6. 
Vandre fade/ kæde/ 
pokal 

 
Hubertuskæden kan udelukkende gives til et medlem, såfremt der afholdes en 
Hubertus-JAGT – i år vil blive afholdt et Hubertus-RIDT, og kæden må 
beklageligvis afvente indtil 2019. 

Der skulle forefindes et gammelt fad/ platte i metal, denne kigger Jette efter 
og bestyrelsen tager stilling til, om dette klenodie kan anvendes til Årets 
Nökker (med indgraveringer af tidligere års Nökker) 



Der er, desværre, ingen Juniorer der har kvalificeret sig til Klubmester, der vil 
derfor ikke blive uddelt nogen pokal i 2018.10.12 

Mht. klubmesterpoint, så skal aktivitetsdagen fremadrettet også give point til 
klubmesterskabet. Følgende 8 aktiviteter er derfor point-givende i 2019: 

3 stk. stævner (to indendørs og ét ovalbane) 
Distanceridt 
Hubertusjagt 
Kr. Himmelfartsridt 
Aktivitetsdagen 
Ringridning 

7.  
Evt. 

 
Der har været lidt, mindre positiv, snak omkring banens beskaffenhed, men 
intet er blevet sagt direkte til Baneansvarlig (pt. Søren), som har fået det at 
vide af forskellige omveje – dét er ikke ok! Folk skal henvende sig, såfremt de 
ser ting der ikke er i orden og ikke bare gå og snakke i krogene. Det giver 
utrolig dårlig stemning i klubben og er ikke med til at fremme hyggen. Havde 
man valgt at kontakte baneansvarlig med sine tanker omkring 
baneforholdene, var der gerne blevet arrangeret en ekstra arbejdsaften, 
foruden den der var i ugen op til sensommerstævnet. 

Der har været episoder med medlemmer som tager kontakt til klubbens 
frivillige og verbalt overfalder dem – dette er ikke acceptabelt! Der vil på GF 
taget op, at man taler og opfører sig ordentligt og respektfuldt. 

Med hensyn til klubbens facebook gruppe; opdateringer og svar i forbindelse 
med arrangementer bliver svaret af folk der ikke er i hverken udvalg eller 
bestyrelse og der henstilles til, at folk uanset deres gode intentioner lige giver 
bestyrelsen og udvalgene en chance for at svare selv. 

8.  
Kommende 
bestyrelsesmøder 

 
Næste møde inden GF er 22/11 hos Anette 

 

 


