
 

Referat af generalforsamling i Nökkvi 7. dec 2019 
Afholdt i spisesalen på Det Ny Havredal, Ulvedalsvej 30-34, 7470 Karup. 
 
 Der deltog 38 stemmeberettigede medlemmer. 
  
 1 Valg af dirigent og referent 
 
  Dirigent Bent Melvej og referent Lisbeth Brøndum Jørgensen 
 
  Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt varslet. 
  
 2 Bestyrelsens beretning 
 
  Formanden, Søren Møller, aflagde beretning om årets gang, og fortalte om nogle af de 

mange aktiviteter, der har været i det forgange år. Diverse kurser og 14 rideture (15 med 
juleturen) er det blevet til.  

  Der har været afholdt øko-dag, hvor mange igen har stillet heste til rådighed for 
trækketure. Havredal er meget glade for, og sætter stor pris på, at Nökkvi bidrager med 
trækketure denne dag. 

  Der er blevet afholdt 3 stævner, og en del foredrag. Klubbens medlemstal er stabilt. 
  Tirsdag den 9. maj var der indvielse af ny klubhus, som står flot og helt færdigt. 

Kristihimmelfarts turen blev grundet for få tilmeldinger aflyst. Næste år bliver det flyttet til 
Kompedal, for at prøve noget nyt. 

  Ovalbanen er blevet 20 år i år, som blev markeret med et stævne og efterfølgende grill og 
gratis salatbuffet.  

  Alt i alt endnu et godt år og alle i de forskellige udvalg takkes for deres gode indsats.  
  Lone Kollerup og Lars Jensen, som trækker sig fra bestyrelsen, blev takket for deres 

arbejdeindsats. 
 
  Se den fulde beretning på hjemmesiden. 
 
 3 Aflæggelse af det reviderede regnskab 
 
  Kasserer, Anette Andersen fremlagde regnskabet, som er lidt atypisk i forhold til tidligere 

år, da det viser et resultat på -96.388,75 pga klubhus byggeri. Men hvis der ses bort fra 
udgifterne til klubhusbyggeriet, viser driftsresultatet et overskud på 23.936,46. De 
forskelling poster blev gennemgået.  

 
  Der blev stillet spørgsmål til overskud på 4.575 kr fra Jón-kurser, og om det evt. kunne 

betyde at deltagerprisen kan sættes ned. Dertil svarer bestyrelsen, at hvert kursus 
budgetteres med et minimums antal deltager for at det kan løbe rundt. Hvis der så 
deltager flere, vil det give lidt overskud. Der har i årets løb været 6 Jón-kurser. 

 
  Regnskabet 2019 blev godkendt. 
 
 4 Forelæggelse af budgetforslag 
 
  Det fremlagte budget blev godkendt. 
 
 5 Regnskab klubhusbyggeri 
 



  Det endelige regnskab for klubhusbyggeriet er desværre ikke afsluttet endnu. Det trækker 
ud med behandlingen af udbetalingsanmodningen hos LAG. Byggekreditten lyder p.t. på 
107.102,88 kr. Hvis vi får udbetalt alle de penge vi har søgt om hos LAG, vil klubhuset ende 
med at have kostet klubben knap 21.000 kr. 

 
  Regnskabet for klubhusprojektet blev godkendt. 
 
 6 Fastsættelse af kontingent 
 
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 200 for enkelt medlemmer og 400 for 

familiemedlemskab. 
 
  Godkendt. 
 
 7 Indkomne forslag 
 
  Der er ingen forslag indkommet 
  
 8 Valg til bestyrelsen: 
 
  Valg til formandsposten: Søren Møller genvalgt og takker for tilliden 
 
  Anette Andersen – genvalgt 
  Helena Stoltze - genvalgt 
  Marianne Lemming - genvalgt 
  
  Lars Jensen og Lone Kollerup har ønsket at udtræde af bestyrelsen. De nuværende 

suppleanter - Anette Ravn og Rikke Ravn indvilligede i indtræde i bestyrelsen. Begge er 
valgt for 1 år. 

 
 9. Valg af 2 nye suppleanter:  1 suppleant Henrik Gehrt og 2. suppleant Trine Pilgaard blev 

valgt.   
 
 10. Arne Graversen genvalgt som revisor og Gertie Kryschanoffsky genvalgt som 

revisorsuppleant. 
 
 11 Valg til udvalg under bestyrelsen: 
 
  Bladudvalg 
 
  Bladudvalget mangler en ny i stedet for Tanja, til at skaffe sponsorer til annoncer (hun vil 

gerne hjælpe en ny igang). Lisbeth Brøndum Jørgensen overtager posten. Derudover er 
Gertie Kryschanoffsky også en del af udvalget. 

 
  Børne- og ungeudvalg 
 
  Laila Graugaard Jensen og Bent Melvej ønsker at fortsætte i udvalget, og vil gerne styrke 

denne del af klubben. Bent foreslår at der afholdes et møde for at få drøftet initiativer og 
indsatser for at styrke aktiviteterne for børn- og unge-området, og hvordan vi får 
engageret forældrene. 

 



  Stævneudvalg 
 

Marianne Ahn Lemming vil gerne samme med Jan Broch fortsætte i stævneudvalget. Og 
hvis der er andre der har lyst til at være med, skal de bare sige til. Det forventes at der 
bliver 2-3 stævner. Hvis der er andre der har lyst til at arrangere stævner, må de meget 
gerne det. Marianne Lemming vil meget gerne hjælpe med at komme igang. 

  
  Kursus- og foredragudvalg 
 
  Kursusudvalget fortsætter med Ruth Flammild, Conni Nordkvist og Mette Helberg, de har 

stadig masse af ideer 
 
  Seniorudvalg 
 
  Seniorudvalget består af Keld Flammild og Poul Christiansen, og fortsætter som hidtil 
 
  Baneudvalg  
 
  Baneudvalg: Søren Møller  
  I forbindelse med en evt. totalrenovering af banen vil Keld Flammild gerne søge LAG 

midler, og Bent Melvej vil gerne være supervisor  
 
  Terrænudvalg  
 
  Henrik Gehrt vil gerne fortsætte og syntes det har været sjovt. Han får ros for 

springbygning i Kompedal. 
  
 12 Eventuelt 
 
  Søren Møller håber på stor opbakning til kristihimmelfartsridt, der næste år flyttes til 

Kompedal, for at prøve at forny konceptet. 
 
  Henrik Gehrt orienterede om AL4 alrid træningsstævne, som kommer til at finde sted den 

11. og 12. juli. Da der er tale om et træningsstævne, bliver der ingen placeringer, og 
rytterne skal selv melde tilbage om evt. fejl på terrænspringningen. Dette er bl.a. med til at 
reducere antallet af hjælpere. Det er også helt bevidst at det afholdes over 2 tage, så 
ryttere og heste kan træne i at være på i 2 dage. 

 
  Bent Melvej syntes det har været et godt år for sammenholdet for de medlemmer som 

deltager både som ryttere og tilskuere i undervisning i Georgs ridehal samt på banen. Og 
Bent minder om at vi alle skal huske på stjernestunder med vores islandske heste.  

 
 13 Udnævnelse af Klubmestre 
 
  Som klubmester kåres Trine Pilgaard og som Junior klubmester kåres Nana Hejslet Bruun  
 
 14 Udnævnelse af Årets Nøkker  
 
  Henrik Gehrt får prisen som årets Nøkker. Velfortjent kåres han som årets Nøkker, for bla. 

hans store arbejde med springbygning i Kompedal og hans store arbejde i terrænudvalget 
og med utallige ture både i Kompedal og Finderup. 


