
BESTYRELSESMØDE 

Torsdag 7. marts 2019 

KL 18.30 – 21.30 

Hos: 

Lone Kollerup 

Søndergade 81 

7470 Karup J 

REFERAT 

Møde indkaldt af: Formand Søren Møller 

Deltagere: Søren, Anette, Marianne, Lars, Helena, Lone, Jan 

Afbud:  

1.  

Godkendelse af referat 

fra sidste møde 

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt af bestyrelsen. 

2.  

Kr. Himmelfarts-ridt  

30. maj 2019 

Ved generalforsamlingen meldte følgende Nökker sig som hjælpere til 

arrangementet: 

• Ruth & Keld Flammild 

• Bent Melvej 

• Jan Nielsen 

• Lene Gehlert 

• Anette Ravn & Ejvin (oprydning) 

Uddybende opgavebeskrivelser og ansvarlige blev fastlagt på mødet, dette 

renskrives af referenten (Helena) og sendes separat ift. det officielle referat. 

3.  

Nyt fra udvalg 
Stævneudvalget: 

Fastelavnsstævnet er netop blevet afholdt, igen en stor succes for både store 

og små Nökker. Denne gang gav det et overskud på kr.1845 

Foredrag & Kursusudvalg: 

Foredrag om riderute Thy netop afholdt med stor opbakning og mange ting på 

plakaten allerede: Jonkursus og Avlsdag på én weekend, Gæðingakeppni 

kursus (2-dages kursus) 

Nökkvi Nyt: 

Keld har efterlyst lidt indhold/artikler til bladet, muligvis skal vi høre vores 

medlemmer på facebook ad (i god tid) inden næste deadline, måske nogen 

sidder og brænder inde med gode historier/ oplevelser fra de mange Nökkvi 

arrangementer. 

Senior: 

Intet nyt pt. 

Terræn: 

23. marts er der planlagt terrænridt, med mulighed for spring, i Hodsager. 



Bane / Børn og Unge: 

Doro overvejer at starte undervisning op, hver anden onsdag, for juniorer, 

men der er ikke meldt noget klart ud til bestyrelsen. 

Det er vigtigt at huske medlemmerne på, at de skal kigge i banekalenderen på 

hjemmesiden, såfremt de vil vide hvornår banen er optaget af Nökkvi 

arrangementer. 

Klubhus: 

Søren og Anette har igen været til byggemøde på Havredal Praktisk 

Uddannelser. Skolen bad om endnu en måneds udsættelse, men der er 

allerede givet forlænget deadline til 1.april, derfor er dette blevet afvist af 

Nökkvi’s bestyrelse. 

Anette har fået tilbudt at købe noget gammelt kontor inventar, der kan ruges i 

klubhuset. Hun vender tilbage med en pris. 

Bestyrelsen skal meget snart begynde på forberedelserne til indvielse af 

Nökkvi’s nye Klubhus. 

AFLYST: 

Distanceridt, oprindeligt sat til 20. april 2019, er blevet aflyst, da kræfterne 

bag dette arrangement har valgt at trække sig. Det er super ærgerligt, men 

bestyrelsen magter ikke at løfte denne opgave også, derfor aflyses dette 

arrangement i år. Måske der i løbet af året eller til generalforsamlingen, kan 

findes nye kræfter hertil. 

 

4.  

Fremtidige 

arrangementer 

Der er næsten fuldt booket i Nökkvi’s kalender for tiden (sejt!); 

• Jon-kurser 

• Div. Forårs rideture 

• Ringridning  

• Økodag på Havredal praktiske uddannelser: Søren laver opslag på 

facebook, der eftersøger søde Nökker og deres heste, (vi skal gerne 

bruge en 15-20 stk.), der vil deltage på denne dejlige dag. Lars vil 

fungere som kontaktperson for dette arrangement via e-mail. 

Marianne Lemming vil igen i år komme med hendes fantastiske 

shetlændere for vogn. 

 

5.  

Økonomi 
Pt. er indehavende ca. på kr.60.000. 

Vi ansøger ved DGI om rentefrit lån, til brug for byggekontoen til klubhuset; 

Dette kræver blandt andet en underskrift fra Dansk Islandshesteforening, som 

er Nökkvi er en lokalklub under. 

Når byggeriet på klubhuset er fuldendt, og hele projektet er synet og 

godkendt, kan vi ansøge om at få udbetalt de tidligere ansøgte fondsmidler 

ved LAG og LOA. 



6. 

Evt. 
DI afholder klubmøde i Vissenbjerg 17/3-2019, da ingen fra bestyrelsen har 

mulighed for at deltage denne dato, vil det undersøges om nogen af klubbens 

andre medlemmer vil deltage. 

8. september 2019 afholdes Naturens Dag på Hald Hovedgård. Bestyrelsen er 

blevet forespurgt om Nökkvi kan og vil deltage med vores fantastiske 

Islandske Heste, kl 10-15.  

Selvom det er sjældent man ikke griber muligheden for at fremvise vores 

flotte, unikke heste, så skal bestyrelsen lige lave en forventningsafstemning 

med arrangørerne af dette event, eks. Opvisning/ trækketure/ kort fortælling? 

Det er DN og Naturskolen der arrangerer, sammen med 14-16 foreninger. 

7.  

Næste møde 
16. maj Afholdes i det nye klubhus !! 

Kommende møder er pt. sat til følgende datoer: 

8. august 

10. oktober 

28. november 

7. december (Generalforsamling) 

 


