
BESTYRELSESMØDE Referat 

Fredag 29. November 2019 i Klubhuset 

KL 18.30 – 22.30 

 

Møde indkaldt af: Formand Søren Møller 
 

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

Afbud: Lars er udtrådt af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. 

1.  
Godkendelse af referat 

 
Referatet er godkendt. 

2.  
GF 2019 opfølgning på 
opgaver 

 
23 er tilmeldt den efterfølgende julefrokost. Marianne bestiller maden ved 
Jysk Diner, total kuvertantal = 25stk, på denne måde kan vi være lidt fleksible, 
hvis nogen har glemt at få sig tilmeldt. 
 
Der skal printes medlemsliste til brug for at tjekke at de fremmødte har 
stemmeret, der udleveres en hvid lap papir til de der har gyldigt medlemskab, 
denne bruges ved afstemninger så vi er sikre på at det er de 
stemmeberettigede der får indflydelse. 

3.  
Økonomi forud for GF 
2019 

 

 
Økonomien ser fornuftig ud, dog har vi et enkelt arrangement hvor indtægten 
er faldet i indeværende år, men hvor udgiften først kommer næste år. Dog 
intet der kan vælte økonomien. 

Vi afventer fortsat at midlerne fra LAG skal komme, mhp. Klubhus budgettet. 

Budget for 2020 er lavet, der vil komme marginale stigninger. 

OK-sponsor aftalen kan vi sandsynligvis ikke regne med i det kommende år, da 
vi ikke kan skaffe 10 nye kort pr. år, som er en del af betingelserne for dette 
sponsorat. 

Anette sørger for at medbringe budget og byggeregnskab til fremlæggelse på 
generalforsamlingen. 

4.  
Revidering på ALRID 
stævne 2020 

 
ALRID stævnet kan flyttes til enten 10-12 juli eller til 9-11 oktober 2020, den 
oprindelige dato var blevet lagt for tæt på Kr.Himmelfarts ridtet. Bestyrelsen 
hælder mest til datoen i oktober, men lader det være op til arrangøren 
(Henrik Gehrt) at fastsætte den endelige dato. 

Tilfredsstillende budget fremlagt, med deltagerpris for Nökkvi medlemmer vil 
blive 700kr og 800kr for ikke-medlemmer. Hvis minimumsantal deltagere kan 
opnås, vil stævnet kunne give et lille overskud. 

Fin og grundig beskrivelse af hvad man har tænkt omkring bla. antal hjælpere 
og hjælper-tjanser under stævnet – bestyrelsens eneste kommentar hertil er, 



at man sørger for at have et par hjælpere ude omkring springene, som ren 
sikkerheds foranstaltning. 

5.  
Nyt fra udvalg / 
fremtidige 
arrangementer 

 
Jon kursus i morgen 20.nov har været udsolgt længe, Generalforsamling og 
Julefrokost afholdes lørdag 7.dec i kantinen på skolen i Havredal. Juleturen 
afholdes traditionen tro 28.dec. 

2020:  

Der er allerede flere Jon-kurser på vej – denne succes vil ingen ende tage, 
fedt! 

Jan Broch vil undersøge sin egen og klubbens kalendere mhp. at arrangere 
nogle nye ture i det nye år. 

F&K har arrangeret et foredrag omkring hestenavne, dette er blevet fastlagt 
til en lørdag aften. Da der er usikkerhed omkring om dette er praktisk/ 
ønskværdigt hos vores medlemmer, skal det undersøges om dette evt. kan 
flyttes – det er foredragsholder som har foreslået en lørdag aften, så det er 
muligvis dennes kalender der er afgørende for dato/tidspunkt. 

Fastelavnsstævne i starten af året vil blive afholdt af det nye stævneudvalg. 

6. 
Evt. 

 
Partnerskabs aftale med naturstyrelsen, (vedr. samarbejde om foldene v. 
shelterpladsen i Stendal Plantage), beslutninger herom udsættes til starten af 
2020, hvor den nye bestyrelse vil tage stilling til dette. 

Marianne har været til DI generalforsamling og har givet et kort referat. 

Reglsæt for brug og vedligehold af ovalbanen og klubhuset vil blive 
udarbejdet i den nye bestyrelse i 2020. 

 


