
Referat fra generalforsamling i Nökkvi lørdag den 1. december 2018. 

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

Dagsorden:  

1) Valg af dirigent og referent. 

2) Bestyrelsens beretning. 

3) Aflæggelse af det reviderede regnskab. 

4) Forelæggelse af budgetforslag. 

5) Budget klubhusbyggeri. 

6) Fastsættelse af kontingent. 

7) Indkomne forslag. 

8)  Valg til formandsposten: Søren Møller (modtager genvalg) 

9) Valg til bestyrelsen: Lars Jensen (modtager genvalg) 

   Joan Jasper (modtager ikke genvalg) 

   Jette Rasmussen (suppleant for Malene, modtager ikke genvalg) 

 Ikke på valg:  Marianne Lemming 

   Anette Andersen 

   Helena Stoltze  

10) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

11) Valg af 1 revisor, samt 1 revisorsuppleant (nuværende Arne Graversen og Gertie 

 Kryschanoffsky) 

12) Valg af udvalg under bestyrelsen: 

 Bladudvalg. 

 Børne og ungeudvalg. 

 Stævneudvalg. 

 Kursus-og foredragsudvalg. 

 Seniorudvalg. 

 Nye udvalg, der fremlægges på generalforsamlingen: 

 Terrænudvalg (Henrik Gehrt). 

 Kr. Himmelfartsudvalg. 

 Baneudvalg. 

13) Eventuelt. 

14) Udnævnelse af klubmestre. 

15) Udnævnelse af Årets Nøkker. 

Formanden Søren Møller bød velkommen til de 37 fremmødte medlemmer. 

Ad 1)  Forslag: Bent Melvej, dirigent og Gertie Kryschanoffsky, referent. Begge blev valgt. 

 Bent Melvej konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

Ad 2)  Beretning ved Søren Møller. 

 Klubben fik gennemført de fleste af forårets arrangementer inden Heste Herpes udbruddet. 

 Man kom i gang efter en kortere pause og har fået gennemført sommerens og efterårets 

 planlagte arrangementer.  



 I juni blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor det blev vedtaget at påbegynde 

 klubhusbyggeriet. Der er blevet afholdt rejsegilde og det forventes, at klubhuset kan indvies i 

 2019. 

 Sommerens tørke gav udfordringer, med risiko for mangel af stråfoder til vinterbrug. 

 Der er oprettet en Facebook gruppe: ”Nökkvi køb og salg”. 

 Tak fra formanden til alle der har gjort en indsats for klubben. 

 Se den fulde beretning på hjemmesiden. 

Beretningen godkendt. 

Ad 3) Regnskabs aflæggelse ved Anette Andersen. Det reviderede regnskab udleveret. 

 Det blev oplyst at klubben har måttet skifte bank i forbindelse med byggeriet.  

 Derudover var der kommentarer til nogle af punkterne. Der har været udgifter til oprettelse 

 af salgsside til klubtøj. 

 Klubben har fået Mobil-pay. Den er ikke til kontingentbetaling, men betaling ved 

 arrangementer (Konto til banken). 

Ad 4) Budget fremlæggelse ved Anette Andersen. Driftsbudget 2019 blev udleveret. 

 Der var spørgsmål til det forhøjede kontingent til vores hovedforening Dansk 

 Islandshesteforening. DI arbejder for vores synlighed i debatten om f. eks. naturridning, 

 opstaldningsforhold og beskæftigelse. For hver 10. hest er der et fuldtidsjob. DI dækker 

 ligeledes KODA-udgifter og en forsikring.  

 Regnskab godkendt og budget vedtaget. 

Ad 5) Anette Andersen udleverede ”Budget og finansiering af klubhusbyggeri, 2018-2019” og 

 gennemgik punkterne. 

 Der blev redegjort for, hvad LOA og LAG står for. 

Ad 6) Der blev fremlagt forslag om kontingentforhøjelse: 

 Personligt medlemskab: Fra 150 kr til 200 kr 

 Familiemedlemskab : Fra 300 kr til 400 kr 

Forhøjelsen skal bl. a dække det forhøjede kontingent til DI, samt generelle prisstigninger og 

forhøjet leje af Havredalbane og klubhus. 

Det blev drøftet, om man skal bibeholde familiemedlemskaber. Nøkkvi ønsker, at beholde 

familiemedlemskaberne. Dansk Islandshesteforening, DI, og Dansk Idrætsforbund, DIF, som 

DI er underlagt ønsker familiemedlemskaberne afskaffet. Dette ønsker bestyrelsen på 

nuværende tidspunkt ikke at ændre. 

 Kontingentforhøjelsen vedtaget. 



Ad 7) Der blev fremlagt forslag om at flytte kontingentåret, så det følger kalenderåret. 

 Der var afstemning ved håndsoprækning. 

 22 for ændring 

 3 imod ændring. 

Forslaget er faldet. (Der skulle have været 24 for ændringen jf. vedtægterne, som kræve 2/3 

flertal) 

Ad 8) Søren Møller genvalgt som formand. 

Ad 9) Forslag til bestyrelsen:  Lone Kollerup – Valgt 

   Jan Brock   - Valgt 

   Lars Jensen     - Genvalgt 

 

Ad 10) Forslag til 1. suppleant: Rikke Ravn      - Valgt 

 Forslag til 2. suppleant: Anette Ravn    - Valgt 

 

Ad 11)  Forslag til revisor: Arne Graversen            -  Genvalgt 

 Forsag til revisorsuppleant:Gertie Kryschanoffsky – Genvalgt 

 

Ad 12) Udvalg under bestyrelsen:  

- Bladudvalg: Kjeld Flammild              – Genvalgt 

   Tanja Knudsen              – Genvalgt 

   Gertie Kryschanoffsky – Genvalgt 

- Børne-og ungeudvalg: 

Der var forskellige forslag og debat om udvalgets aktiviteter. Laila står for juniorlejr, Doro 

tilbød børn –og ungeridning. Lars nævnte, at aktivitetsdagen også var for unge. Winnie 

foreslog undervisning a la ridemærkeundervisning. Anette Ravn foreslog, at man 

samarbejdede med andre klubber f. eks. ved at invitere til ride undervisning med Doro. 

Det blev fra bestyrelsen understreget, at det er vigtigt at man kommunikerer med 

bestyrelsen, hvis man påtænker et arrangement. 

Konklusion: Arbejdsgruppe: Laila og Doro, der arbejder med børn-og unge undervisning. 

 

- Stævneudvalg: Marianne Lemming – Genvalgt 

  Jan Nielsen                - Genvalgt 

 

- Kursus –og foredragsudvalg: Forslag: Mette Helberg - Valgt 

   Ruth Flammild  - Valgt 

   Doro Schlesinger – Valgt som forbindelsesled til  

   børne-og ungeudvalg. 

 

- Seniorudvalg: Kjeld Flammild  - Genvalgt 

 

- Terrænudvalg:  Forslag: Henrik Gehrt  - Valgt 



Henrik er meget Alrid- interesseret. Henrik påtænker, at arrangere nogle ture rundt 

omkring i Jylland, hvor han foreslår, at man tilmelder via Sporti, så man ved hvor mange, 

der er tilmeldt. Han vil ikke stå for undervisning, men kun det at arrangere turene. 

Forberedelse f. eks springundervisning skal man søge andet sted. 

 

- Kr. Himmelfartsudvalg:  Kjeld Flammild  - Valgt 

  Bent Melvej       – Valgt 

  Lene Gehlert      – Valgt 

  Jan Nielsen          – Valgt 

  Ruth Flammild     - Valgt 

  Oprydning: Anette Ravn og Ejvin - Valgt 

 

- Baneudvalg:  Søren Møller er baneansvarlig. 

Bestyrelsen har året igennem ad omveje hørt, at der er utilfredshed med banens 

belægning og beskaffenhed. Bestyrelsen ønsker derfor at nedsætte et baneudvalg, der 

kan arbejde med en evt. renovering af banen, hvilket toplag der vil være det bedste for 

os, og hvordan et renoveringsprojekt kan gennemføres. Baneudvalget skal lave en 

handlingsplan samt økonomi i forbindelse dermed, og forelægge dette for bestyrelsen. 

Bestyrelsen vil fortsat gerne koordinere arbejdsaftener til nødvendig banepleje i løbet af 

året. 

Søren ønsker oplysninger fra ”banerytterne” om, hvad de mener og ønsker, at der skal 

gøres ved banen. Meld tilbage til bestyrelsen snarest. 

Banen er gennemrenoveret i 2012 i forbindelse med afholdelsen af Alrid. Søren har haft 

nogle professionelle ude at se på banen. Stenmelet er slidt (Det er blevet ”rundt”). 

Det er 3 forskellige slags stenmel man kan lægge på, men hvilken er bedst? 

Man ønskede fra klubbens side også oplysning om vejledning i vedligeholdelse af banen.   

(før og efter en renovering). Hvis der er nogen, der ligger inde med erfaringer eller ideer, 

så kom med dem til bestyrelsen.  

Ingen meldte sig til baneudvalget, men Kjeld Flammild og Egon vil undersøge 

mulighederne for at søge fonde om økonomisk støtte til renovering og vedligeholdelse. 

 

Ad 13) Eventuelt: Søren Møller takkede bestyrelsesmedlemmerne og udvalgene for deres indsats. Vi 

 vil gerne respekteres for vores frivillige arbejde og ønsker, at det sker i en ordentlig tone. 

 Tak til medlemmer for deres fremmøde. 

Søren opfordrede til, at hvis man er tilfreds med bestyrelsens og udvalgets arbejde, så sig det 

til andre, er man utilfreds, så ret venligst henvendelse til bestyrelsen eller udvalget, alt andet 

er destruktivt for klubben. 

 Dirigenten takkede for god ro og orden.        

Ad 14) Søren Møller nævnte kriterierne for ”Årets klubmester”: 

  Klubmester 2018: Louise Ladefoged. 

Ad 15) Søren Møller omtalte baggrunden for nomineringen af ”Årets Nøkker”. 

  Årets Nøkker 2018: Bent Melvej.                                                               



 

 Ref. Gertie Kryschanoffsky 


