
BESTYRELSESMØDE 

TORSDAG DEN 22 November 2018 

KL 18.30 – 22.30 

Hos: 

Anette Andersen 

Bisballevej 50 

8800 Viborg 

REFERAT 

Møde indkaldt af: Formand Søren Møller 

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

Afbud: Joan 

1.  
Godkendelse af referat 

 
Referatet er godkendt. 

2.  
Økonomi 

 
Ser godt ud, omkring 128.000kr på driftskonto, efter 15.000kr fra sporti er 
kommet ind. Ligeledes er tilskud fra Viborg kommune kommet ind på 
byggekontoen, der nu har en saldo på ca. 245.000kr. 

Ca. halvdelen af det fulde beløb for klubhuset skal betales 1. december 2018, 
dette vil naturligvis påvirke beholdningen i klubkassen en kort overgang, men 
dette er kalkuleret i vores budgetter. 

Pr. 22 november er der 132 medlemmer, der har betalt kontingentet og 
dermed kan tælles som aktive medlemmer. Nogle medlemmer forventes dog 
at få betalt kontingentet lidt for sent. 

Nyt fra vores OK sponser; vi lever ikke op til betingelserne om at få lavet 10 
aktive OK-tank kort , bestyrelsen er i vildrede omkring, hvordan vi kommer i 
mål med dette, konsekvensen vil være, at vi mister tilskuddet fra OK 
fremadrettet. 

3.  
Ændring af 
kontingentperioden 

 

 
Ønsket er, at kontingentet perioden skal løbe fra 1. januar til 31. december, 
dvs. den følger kalenderåret, frem for at den falder i september, som det er 
tilfældet nu. 

Udfordringen med potentielle nye medlemmer, der synes det er ”unfair” at 
skulle betale fuldt kontingent for at deltage i kontingent årets sidste 
arrangementer, (med nuværende kontingent periode påvirker det især 
efterårs og vinter/jule arrangementerne), vil naturligvis altid være der, da vi jo 
har arrangementer året igennem. 

I det kommende år, vil en ændring af kontingent året kunne give udfordringer 
mht. det økonomiske aspekt i forbindelse med klubhuset, og de betalinger der 
skal falde i forbindelse med dette, (tilbagebetaling af lån, øget husleje på 
Havredal, prisstigninger generelt). Altså vil den største udfordring være af ren 



økonomisk/ budgetterings betydning, idet den ”store” pose penge fra 
kontingenterne, pludselig vil komme 2mdr senere end hidtil.  

Løsningen er, at klubben forærer alle medlemmer, der betaler kontingent 
rettidigt, i 2019 med 2 måneders gratis medlemskab, således at 
kontingentåret kan flyttes. Kontingent året 2020, vil således løbe fra 1/1-2020 
til 31/12-2020, men opkrævningen vil blive sendt ud 15. oktober 2019, med 
betalingsfrist 1. december 2019. Deltagelse i GF 2019, forudsætter rettidig 
betaling af kontingentet (som altid). 

Bestyrelsen foreslår ændring af kontingentet til 200kr for ét års enkelt 
medlemskab og 400kr for ét års familie medlemsskab, grundet generelle 
prisstigninger, øget husleje på Havredal og selvfølgelig øgede udgifter ifm. 
klubhuset. 
Da ændringer i betingelserne for kontingentet medfører ændringer i 
vedtægterne, SKAL der stemmes ”JA” til de af bestyrelsen foreslåede 
ændringer af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 

4.  
DI’s anbefaling om 
afskaffelse af familie 
medlemskab 

Bestyrelsen er enige om, at familie medlemsskabet er vigtig og 
værdiskabende for klubben. Skulle det afskaffes, vil den direkte konsekvens 
for de af medlemmerne, som har et familie medlemskab, blive af stor 
økonomisk betydning, eks.: 

En familie skal betale 400kr/år for et familie medlemskab, dvs. en familie på 4 
kan nyde godt af Nökkvi for 100kr/medlem. Afskaffes dette, skal en familie på 
4 betale 200kr/ person/ år = 800kr/år, altså en fordobling. 

Ovenstående regneeksempel finder bestyrelsen ikke retfærdig over for vores 
medlemmer, og yderste konsekvens kunne være, at vi mister mange 
medlemmer grundet en stor økonomisk ændring i medlemsskabet. 

Da DI ikke har ret til at bestemme lokalklubbernes kontingenter og typer af 
medlemsskaber, vil vi i Nökkvi forløbig ikke afskaffe familie medlemskaberne, 
da vurderingen er, at det giver god værdi for vores medlemmer, at fastholde 
muligheden for et familiemedlemsskab i fremtiden. Det kan dog blive aktuelt 
at fjerne familiemedlemskabet, hvis vi på et senere tidspunkt vil søge om 
kommunalt tilskud til børn og unge. 

5.  
Opgaver 
Generalforsamling 2018 

Bestyrelsen mødes ved kantinen Det Ny Havredal kl 14:00, Lørdag 1. 
December 2018! 

Ordstyrer; forhåndstilkendegivelse fra Bent  

Referent; forhåndstilkendegivelse fra Gertie 

Søren; booke kantinen på det Ny Havredal/ Formandens beretning/ skriv om 
Årets Nökker/ Skriv om Klubmester 

Anette: Ordstyreklokke/ stemmesedler/ Kasserens beretning/ print af 
regnskab/ byttepenge/ dags dato hæfte/ dagsorden, print af dagsorden, 
resultatopgørelse og budget/ drikkevarer. 

Jette: Kaffe/ sødt til kaffen 



Marianne; Udskrift medlemsliste/ bestilling af mad fra Jysk Diner/ medbringe 
ekstra borde 

Jette & Marianne; Tjek af betalte kontingenter ved medlemmernes ankomst 

Anette & Marianne; Gaver, diplomer, samt rammer til hhv. Årets Nökker og 
Klubmester 

ALLE; Hente div. Ting til borddækning v. Ulla & Arne/ stille borde klar og 
dække op/ hjælpe i køkkenet/ pynte lokalet/ rydde op efter endt 
Generalforsamling, samt Julefrokost 

OBS: Joan mangler at underskrive bestyrelsens godkendelse Nökkvi´s 
regnskab for 2018. 

6. 
Nyt fra udvalg 

Stævneudvalg:  

Består fremadrettet af Marianne & Jan, de har allerede planlagt stævnedatoer 
for sæson 2019. I og med at stævnerne altid giver overskud til klubben, har 
bestyrelsen valgt at give dette udvalg lov til at anskaffe mindre ting, til brug 
for stævnerne, uden at skulle spørge bestyrelsen først – udvalget afregner 
således med sig selv ved anskaffelse af f.eks. blæk og papir til printer, rosetter 
osv. Disse udgifter vil naturligvis figurere i udvalgets regnskab for hvert 
stævne. 

Umiddelbart kan udvalget køres videre med Marianne og Jan som eneste 
medlemmer, men skulle andre ønske at blive en del af dette udvalg ved 
generalforsamlingen, er dette naturligvis en mlighed. 

Foredrag & Kursusudvalg:  

Der skal til generalforsamlingen findes nye medlemmer til at sidde i dette 
udvalg, idet de siddende medlemmerne har meddelt bestyrelsen, at ingen af 
dem, beklageligvis, ønsker at fortsætte efter generalforsamlingen 2018.  

Det afgående udvalg har haft leget med ideen om et gædninga-kursus i 2018, 
der desværre aldrig blev til noget, forhåbentligt vil de afgående medlemmer 
hjælpe det nye FOK-udvalg med evt. kontakter til et gædninga-kursus i 2019, 
da det virker til, at der er interesse herom fra medlemmernes side. 

Bestyrelsen har, grundet udskiftning af hele FOK-udvalget, valgt at stå for at 
arrangere 2 foredrag i jan/feb 2019, for at hjælpe nye medlemmer i udvalget 
til en god start. De to nedenstående foredrag er således i støbeskeen; 

Onsdag 30/1-2019 kl 19:00 
Foredrag om kiropraktik, anvendelse og udførelse på heste ved Dyrlæge 
Anders Kragh. Søren arbejder for at få dette stablet på benene, og vender 
tilbage med et budget og deltagerantal, samt deltager betaling til 
bestyrelsens godkendelse, efter GF 2018. 
 

Onsdag 13/2-2019 
Foredrag om hestens anatomi og forskellige problemstillinger i led/ muskler 
og sener, ved Karina Søgaard Hartmann, indehaver af Key2Balance og 
uddannet, autoriseret veterinærsygeplejerske. Derudover er hun uddannet 
inden for forskellige typer vævs- og led-mobilisering. Marianne arbejder for at 
få dette stablet på benene, umiddelbart er ideen om 4stk deltagere med heste 



á 400kr + 12 deltagere uden hest á 100kr (derved skulle foredraget ikke give 
underskud), men et korrekt budget bliver indleveret til godkendelse, efter GF 
2018. 

Jon Stenild kurser 2019 

Mette arbejder hårdt på at få datoer for 2019 ud af Jon, straks Jon melder 
tilbage til Mette, vil bestyrelsen blive underrettet med tid/sted og budget, de 
godkendte datoer kommer i klubbens kalender på hjemmesiden hurtigst 
muligt. 

Børn & Unge 

Jan Nielsen har foreslået at han vil afholde en Junior-hyggedag på 
Havredalbanen i 2019. Der vil være meget lille brugerbetaling til dette 
arrangement, eks. 20-30kr, og klubben giver derfor tilskud hertil – bestyrelsen 
er enig om at det er et godt tiltag, for at de helt unge i Nökkvi også får lidt 
målrettet mod dem. Der vil naturligvis være en underviser og en grillpølse/ 
vand til juniorerne. Der skal indsendes budget til godkendelse fra bestyrelsen, 
inden indbydelsen og dato i kalenderen reserveres. 

7.  
Evt. 

Facebook 

Der oprettes i den kommende uge en ny gruppe; Nökkvi køb/salg/byt. Da det 
ikke er tilladt med handler og reklamer for butikker på Nökkvi’s alm. Facebook 
gruppe, opretter Marianne en lukket køb/salg gruppe – den skal være 
forbeholdt aktive Nökkvi medlemmer. 

Tilskud mm. 

Man kan som klub få tilskud til bla. Rengøring og andre faste udgifter fra 
kommunen. Dette skal undersøges nærmere i 2019. 

Niveau / sværhedsgrader af Nökkvi ture 

Anette har lavet en fin skabelon, hvor antal heste angiver sværhedsgraden/ 
forventning til rytternes evner/ tempi for de enkelte ture. Denne er ment som 
redskab til både tur-arrangørerne, samt deltagerne, for at kunne synliggøres 
hvad der kan forventes af de enkelte rideture: 

Én hest er således det letteste niveau, og angiver at turen er velegnet for 
novicer, begyndere og andre der ønsker at deltage i en tur med langsomt 
tempo. 
 
Fem heste er det sværeste niveau, og angiver at turen er egnet for erfarne 
ryttere, der gerne rider i alle tempi/ gangarter og kan klare flere timer i 
sadlen. 

Elektronisk medlemsblad 

Dette er allerede nedstemt ved sidste generalforsamling. Bestyrelsen 
vurderer, at mange medlemmer er glade for det fysiske blad og det vil give en 
ekstrem administrativ udfordring, hvis vi skal til at sortere i, hvilke 
medlemmer der ikke ønsker et fysisk blad, men kun elektronisk version. 
Bladet er tilgængeligt på pdf-form på klubbens hjemmeside, og vi fortsætter 
således med det eksisterende fysiske blad, der sendes til alle medlemmer. 



Fejl i sidste blad 

Marianne snakker med Kjeld, da der fejlagtigt har sneget sig information om, 
at der kan opnås 15% rabat ved køb af Nökkvi ting på vores webshop på 
shopfreka.dk. Dette skal naturligvis rettes. 

Ikke alle vores sponsorer fra sensommerstævnet er kommet i bladet, da der 
er fremsendt et forkert billede af vores sponsorer til Anette. 

 


