
BESTYRELSESMØDE Referat 

Mandag 02. marts 2020 i Klubhuset 

KL 18.30 – 22.00 

 

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.  
Økonomi 

 
Driftskontoen har et indestående på ca. 30.000 DKK.  

Regninger for annoncer i Nökkvi Nyt på samlet 6700 DKK er sendt ud til vores 
annoncører. 

Bygekreditten er pt. på ca. -108.710 DKK, dette skyldes at der er løbet renter 
på lånet, samt at vi endnu ikke har modtaget midler fra LAG. Anette A. har 
kontaktet LAG for en opdatering på udbetalingen, desværre er de ca. 6mdr. 
bagefter med sagsbehandlingerne, så vi må væbne os med tålmodighed. 

Der er kommet nye regler for tilskud fra kommunen, vi forventer at modtage 
ca. 7800DKK i lokalestøtte. Dog vil Anette A. kontakte Viborg kommune, for at 
vi kan navigere i de nye tilskudsregler. 

3.  
Nyt fra udvalg/ 
fremtidige 
arrangementer 

 

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

Rideture 2020: Anette R. og Jan kigger nærmere på det – dog har vi allerede 
mange aktiviteter og ture i kalenderen. 

Ringridning 2020: Dato er forslået til 6.juni 2020, arrangementet flyttes ned 
på ovalbanen i år, da vi her har nogle fine rammer for arrangementet og 
samtidigt udnytter vi vores skønne klubhus og tilhørende store terrasse.  

Alrid træningsstævne 10-12 Juli 2020: 
Stævneudvalget har revideret budget og indbydelse/ beskrivelse, samt taget 
bestyrelsens forslag, vedr. hjælpere placeret ”i marken” til terrændelen, til 
efterretning. Der er således nu krav om at deltagerne hver især medbringer 
én hjælper (over 18år), det er muligt at betale sig fra at have en hjælper med 
(350kr), dette er normale betingelser ved andre ALRID stævner. Både budget 
og opdateret beskrivelse er enstemmigt godkendt af bestyrelsen. 

Ridelejr 2020: Laila har tilkendegivet, at hun igen i år afholder den succesfulde 
Nökkvi ridelejr, dato er ikke fastlagt endnu, men Klubhuset og ovalbanen vil 
sandsynligvis danne rammer om lejeren igen i år. 

4.  
Økodag 2020 

 
Nökkvi vil igen i år være til stede, når skolen i Havredal afholder Økodag.  



Der skal bruges 15-20 heste og deres mennesker, så både børn og voksne kan 
opleve vores fantastiske Islandske Heste. Rikke vil fungere som tovholder, 
med støtte fra Søren, til Økodag 2020. Opgaven består hovedsageligt af at 
samle heste og mennesker til at deltage på denne velbesøgte dag. 

Søren vil ligesom sidste år, sørge for at sætte folde op til hestene der deltager 
på denne dag. 

5.  
Ovalbane reglsæt 

 
Udsættes til næste bestyrelsesmøde: Søren og Helena kigger på et oplæg. 

6. 
Kr.Himmelfartsridt ’20 

 
Kompedal vil i år danne ramme for Kr.Himmelfartsridt. Bestyrelsen har 
vedtaget to forskellige typer tilmelding og priser (ekskl. Sporti-gebyr): 

A: 400 DKK: Deltager med hest, inkluderer O-ridtet, foldplads til hest, fest og 
aftensmad torsdag aften, overnatning i kompedal lejeren, morgenmad fredag 
morgen, slut-rengøring. Deltagere med hest skal selv medbringe og opstille 
folde, samt huske spande til vand og evt. foder. 

B: 250 DKK: Deltager uden hest, inkluderer fest og aftensmad torsdag aften, 
slut-rengøring. 

Både A & B deltagere skal selv medbringe frokost torsdag, sovegrej, 
toiletartikler og godt humør. Der er rigeligt med værelser og mulighed for bad 
i kompedallejeren.  

Der vil blive sat en sidste tilmeldingsfrist ift. afbestillingsfristen for maden, vi 
regner med ca 14 dage inden selve dagen. Minimums deltager-antal for 
afholdelse: 25 A-deltagere (med hest) 

Maden til aftenens fest vil komme udefra, Marianne kigger på mulige menuer 
og priser. 

O-ridtet vil bestå af 2 x ca. 10km ture, Jan og Anette R. vil snakke sammen 
med Henrik, omkring planlægning af turene. Anette R. vil fremstille 
laminerede numre, til brug for at tjekke om holdene har været ved alle 
poster: er der f.eks. 10 poster, skal ”hold 8” kunne fremvise 10 laminerede 8-
taller ved ridtets afslutning – nemt! 

Marianne og Anette A. sørger for at få arrangementet på sporti og på 
hjemmesiden. 

7. 
Evt. 

Forslag indkommet fra Bent: Kunne man have uformelle ”Nökke-lørdage” på 
ovalbanen, ikke undervisning, blot et fastlagt tidsrum eks. 10-12. På denne 
måde ved klubbens medlemmer, at der med god sandsynlighed er andre ved 
ovalbanen og der er mulighed for at bruge klubhuset/ terrassen til lidt 
te/kaffe og hyggeligt samvær. 
Svar fra Bestyrelsen: Godt initiativ og super idé, dog ser vi ikke dette som en 
bestyrelsesopgave, men vi vil tilskynde til at der laves opslag på facebook, 
samt der bruges mund-til-mund metoden. Såfremt klubhus/ovalbane ikke 
bliver booket til kurser og stævner, er der ”fri leg” for alle Nökker. 

 

 


