
BESTYRELSESMØDE Referat 

Fredag 10. januar 2020 i Klubhuset 

KL 18.30 – 22.30 

 

Møde indkaldt af: Formand Søren Møller 
 

Deltagere: Søren, Anette A., Marianne, Jan, Anette R., Rikke, Helena 
 

Afbud: ingen 

1.  
Godkendelse af referat 

 
Referatet er godkendt. 

2.  
Konstituering af 
bestyrelsen 

 

• Næstformand: Anette A. 

• Kasserer: Anette A. 

• Referent: Helena 

3.  
Valg af 
kontaktpersoner for 
klubbens udvalg 

 

 

• Jan: Stævne og Terræn udvalgene 

• Anette R.: Blad og Senior udvalgene 

• Rikke: Børn og Unge (B&U) udvalget 

• Søren: Fonds og Bane udvalgene 

• Helena: Foredrag og Kursus udvalg 

4.  
Ordensregler for brug 
af hhv. klubhus og 
ovalbane 

 
Marianne har fremlagt udkast til ordensreglement for brug af klubhuset, 
denne blev gennemgået og revideret af bestyrelsen til mødet.  

Marianne renskriver det vi i bestyrelsen er kommet frem til mht. 
ordensreglementet for brug af klubhuset. Efter renskrivning vil denne komme 
til at hænge både inde i klubhuset, samt på opslagstavlen udenpå klubhuset. 

Søren laver udkast til ordensreglement for ovalbanen, dette medbringes til 
næste bestyrelsesmøde og vil, ligesom reglementet for brug af klubhuset, 
blive gennemgået og revideret på næste møde.  

5.  
Drøftelse af 
partnerskabsaftale, 
vedr. folde i Stendal 
plantage, med 
Naturstyrelsen 

 
Da alt ansvar - både vedligehold, sikkerhed og økonomi i alt brug af de 
eksisterende folde vil tilfalde Nökkvi iflg. den af Naturstyrelsen fremsendte 
aftale, kan aftalen hverken accepteres, eller godkendes af bestyrelsen. 

Dette er alle medlemmer i bestyrelsen enige om. 

6. 
Økonomi 

 
Der skyldes pt. 108.709kr på byggekreditten idet vi stadig afventer udbetaling 
af midlerne fra LAG. 

Driftskontoen har et indestående på 15.299kr 



Mht. søgning af LAG-midler til en renovering af ovalbanen, er bestyrelsen 
enige om, at dette ikke kan lade sig gøre førend vi har modtaget de midler vi 
pt. Har udestående med LAG i forbindelse med klubhuset.  

Derudover skal der, ved en ansøgning til LAG, fremlægges en meget detaljeret 
projektbeskrivelse, indeholdende ALT information vedrørende projektet, samt 
et detaljeret overblik over økonomien.  

Bestyrelsen kan på nuværende tidspunkt ikke tage endnu en LAG-sag ind, da 
dette er en yderst arbejdskrævende og tidskrævende handling.  

Bestyrelsen anbefaler Bane-udvalget, at få et overblik over arbejdsbyrden og 
evt. et pris-tilbud, men at afvente med ansøgninger til LAG. Der findes andre 
fonde end LAG, disse kunne Baneudvalget undersøge om mulighederne hos. 

7. 
Nyt fra udvalg 

Forslag til B&U udvalget:  

1. Man kunne med fordel lave nogle mindre arrangementer, eks. 
Ridemærker/ Aften med pudsning af udstyr. 
 

2. Idé: man kunne i B&U udvalget efterspørge heste, som er 
børnevenlige og egnede til omgang med børn og unge, disse heste 
ville kunne indgå som en del af et større arrangement for de af vores 
børn og unge, der ikke har egen hest? Et arrangement kunne eks. 
være rideundervisning eller mini-ridelejer hos Bent? 

8. 
Fremtidige 
arrangementer 

18. januar afholdes foredrag om Islandske hestenavne i Nökkvi’s klubhus. 

25. januar afholdes årets første Jon Stenild kursus i Georg’s ridehal. 

30. januar afholdes rytteryoga i Nökkvi’s klubhus. 

Der er også sadelprøvning/ foredrag v. Topreiter i kalenderen.  

Stævner i 2020: Det nye stævneudvalg vil komme med datoer snarest. 

Rideture i 2020: Anette R. og Jan kigger nærmere på det. 

Ringridning kunne evt. flyttes ned på ovalbanen i år, da vi har det fine nye 
klubhus og tilhørende terrasse, kunne det være nogle fine rammer for 
arrangementet og samtidigt spare Søren og Winni for en del arbejde i 
forbindelse med dette arrangement.  

Kr.Himmelfartsridt 2020:  

Det traditionelle ridt har været hårdt udfordret, med aflysning i både 2018 og 
2019. I år afholdes Kr.Himmelfartsridt som noget nyt i Kompedal, med 
Kompedal Lejeren som base.  

For at få så mange deltagere som muligt, har Marianne allerede lagt eventet i 
DI’s kalender (som kan ses online af alle lokalklubber), dette kan forhåbentligt 
give andre lokalklubber lyst til at deltage.  

Søren og Helena udformer en invitation på mail-form, som sendes til andre 
lokalklubber på Jylland/Fyn, dette gøres dog først, når det er oprettet på 
Sporti.dk, igen et forsøg på at få andre lokalklubber til at komme og deltage, 
jo flere vi er, jo hyggeligere bliver både ridtet og efterfølgende hygge. 



Anette A. meddeler Naturskolen, at vi ikke skal bruge skolen og området til 
Kr.Himmelfart. Ligeledes laver Anette A. invitationen til Kr.Himmelfart til 
Nökkvi Nyt, således den kan komme med næste blad udgivelse. 

Jan vil høre Henrik Gehrt ad, om han er interesseret i at varetage opgaven 
som rute-lægger for Kr. Himmelfartridtet, idet han kender området og ofte 
rider i Kompedal. Samtidigt vil Jan høre ad, om der evt. kan lægges en 
strækning ind, hvor deltagere kan få lov til at springe lidt (dette vil være en 
frivillig del af Kr.Himmelfartridtet og ingen betydning for point have).  

Søren sørger for at formidle kontakt til orienteringsklubben, som tidligere har 
tilkendegivet, at de gerne vil være behjælpelige med tidtagning og udstyr 
hertil. 

Alrid træningsstævne 2020: 

Jan hører Henrik ad, om han vil lave en artikel til Nökkvi Nyt, hvori 
han ”afmystificerer” disciplinen Alrid, og forklarer hvad Alrid går ud på, og 
hvad man kan forvente sig af stævnet der afholdes til sommer i Kompedal. På 
denne måde kan man måske lokke endnu flere Nökker til at deltage. 

Muligvis kunne man få Alrid ”veteraner” fra Toppur til at give et foredrag en 
aften eller to, selvfølgelig i rimelig tid forud for Alrids stævnet. 

9. 
Evt. 

Bestyrelsesmøder 2020: 

➢ Mandag 2. marts 18.30 
➢ Tirsdag 5. maj 18.30 
➢ Onsdag 19. august 18.30 
➢ Torsdag 29. oktober 18.30 
➢ Fredag 27. november 18.30 

Generalforsamlingen 2020 kunne muligvis med fordel flyttes til første søndag i 
december kl 10? Naturligvis med efterfølgende Julefrokost – Dette må 
bestyrelsen tage op på senere møder, skolen skal først og fremmes høres ad, 
om det i det hele taget er muligt at låne kantinen en søndag formiddag. 

 

Marianne er udtrådt som aktivt medlem af stævneudvalget. 

 


