
BESTYRELSESMØDE Referat 

Onsdag 19. august 2020 i Klubhuset 
KL 18.30 – 20.30 

 

Møde indkaldt af: Formand Søren Møller 
 

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

Afbud: Søren kommer først kl. 20.00 

1.  
Godkendelse af 
referat fra sidste 
møde 

 
Referatet er godkendt. 

Bestyrelsen er ydermere enige i, at kommer der ikke tilkendegivelser 
om rettelser til fremtidige referater 7 dage efter referatet er sendt ud/ 
7 dage efter seneste rettelse i referatet antages referatet som 
godkendt af alle. 

2. 
Nyt fra udvalg 

 

 
Det forestående Nökkvi stævne (29. august 2020) har allerede 29 
tilmeldte, med et max deltagerantal på 35 starter. Stævneudvalget har 
møde i morgen 20. august, for at få de sidste detaljer på plads, der 
mangles stadig nogle dommere. Maden til cafeen vil blive hentet fra 
bageren i Frederiks, ligesom der vil være mulighed for at købe 
sodavand/ øl/ kaffe og te. Der er købt rigeligt rosetter hjem, således at 
stævneudvalget ikke nødvendigvis skal bestille nye rosetter til hvert 
eneste stævne, dette letter også opgaverne til næste stævne en smule. 
Stævneudvalget er meget obs på antal af mennesker på dagen, da 
regeringen har valgt at bibeholde forsamlingsforbuddet på max 100 
mennesker. 

Alrid AL4 stævnet, der afholdes 9-11 oktober 2020, er der godt styr på 
allerede; både ruterne til terrændelen og placering af banerne til 
dressur og gangarts-delene er udpeget af Henrik, Marianne og Jan, som 
er primus motor på dette stævne. Dyrlæge og dommere har bekræftet 
at komme denne weekend, og tilmeldingerne er begyndt at komme på 
Sporti. Dog skal der stadig bestilles rosetter hjem til dette stævne. 

Foredrag & Kursus udvalget har arrangeret et ekstra ”Filt en Hest” 
kursus, da det første blev fyldt op på ekstrem kort tid. Disse kurser 
afholdes således hhv. 17. oktober og 7. november 2020 og til begge 
kurser danner klubhuset ramme for hygge og kreativ udfoldelse i 
Nökkvi regi. 



Der er kommet gang i Jon-kurserne igen og det første er afholdt på 
ovalbanen i stegende hede 8. august 2020. Der er allerede fuldt booket 
til de næste Jon-kurser, som afholdes hhv.  12. september på 
ovalbanen og 3. oktober i ridehuset firehusevej 1, 7470 Karup. 

Udvalgene skal huske at give Anette A. besked/ link til ting oprettet på 
Sporti, så arrangementerne kan komme på hjemmesiden. 

3. 
Fremtidige 
arrangementer, som 
bestyrelsen står for 
 

 
Hubertusjagt 1. november 2020 kan ikke afholdes i Kompedal, da 
plantagen desværre er lukket for arrangementer 2 perioder årligt, af 
hensyn til vildtet. I år falder det uheldigvis så der ikke kan afholdes 
Hubertus 1. november – da alle faciliteter og rammer for at afholde en 
god jagt forefindes i Kompedal, og desværre ikke rigtigt andre steder i 
Nökkvi’s nærområde, flyttes Hubertus Jagt 2020 til lørdag 25. oktober, 
hvor arrangementet kan afholdes i Kompedal. Henrik Gehrt har 
indvilliget i at lede jagten på denne nye dato. 

4. 
Økonomi  
 

 
Driftskontoen har et indestående på kr. 88.258; Jonkurset havde i 
august inkluderet frokost i deltagerprisen og kunne stadig give et lille 
overskud, Ringridning gav i år et fint overskud på ca. 1300 kr. 

Mobilepay er flittigt benyttet til vores arrangementer, dog koster det 
både abonnement og gebyrer pr. transaktion, men pt er vurderingen 
fra bestyrelsen, at denne betalingsløsning (især i disse Corona-tider) 
bliver benyttet tilpas meget til at kunne opveje for det klubben betaler 
for at have denne betalingsmulighed. 

Sommeren har tydeliggjort et behov for at have gardiner/ persienner i 
Klubhuset; Marianne undersøger mulighederne og priserne for at få 
sådanne købt hjem. 

En renovering af vores ovalbane kan der muligvis hentes tilskud til fra 
Viborg kommune. Dog kræves det, at der både foreligger tilbud på 
materialer/ fra et firma, samt budget og projektbeskrivelse. Der hentes 
et nyt tilbud hjem, så tæt på Generalforsamlingen som muligt, da det er 
en GF beslutning, om klubben skal bruge penge, tid og energi på dette 
tiltrængte projekt. Ligeledes vil det kræve, at der er medlemmer der 
melder sig til et arbejdsudvalg, som vil være ansvarlige for at få 
projektet udført. Der blev ved sidste GF valgt nogle få medlemmer til 
baneudvalget, forhåbentlig vil disse, og gerne flere, melde sig til dette 
udvalg ved årets GF. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



5. 
Evt. 

Der er ankommet skilte med vores logo til Klubhuset, planen er, at der 
opsættes ét indeni huset og ét udenpå huset. Ligeledes er der et ønske 
om, at der kommer et skilt op til vejen, så det er tydeligt , hvor Nökkvi 
holder til (igen, blot logo + navn). Anette A og Søren har allerede planer 
om et møde med Havredals nye forstander, emnet omkring et 
permanent skilt ved landevejen vil blive drøftet her. Skulle skolen ikke 
imødekomme vores ønske om et permanent skilt, kan der indkøbes 
et ”beach-banner” som kan sættes op ved forskellige arrangementer på 
ovalbanen/ i Klubhuset. 

I Nökkvi har vi valgt at bibeholde muligheden familie-medlemskab, til 
trods for at DI længe har opfordret kraftigt til afskaffelse af dette. 
Marianne undersøger om der er tale om et krav fra DI’s side, eller om 
det blot er en anbefaling; er der tale om et krav, kan det muligvis i 
værste tilfælde betyde, at Nökkvi kan blive ekskluderet fra DI, men er 
det blot en anbefaling er det op til Nökkvi om vi vil beholde den 
nuværende struktur, eller eksempelvis; lave kontingenterne om således 
at ved børn/ unge gives der 50% rabat. Skal der laves ændringer, skal 
disse dog vedtages ved GF. 

Deadline til Nökkvi Nyt er 16. oktober 2020. 

Næste bestyrelsesmøde er fastsat til 29. oktober 2020, desværre ligger 
dette møde efter bladets deadline, og netop næste udgave af Nökkvi 
Nyt skal indeholde dagsorden og indbydelse til Generalforsamling i 
Nökkvi 2020. For at kunne sikre korrekt indkaldelse til GF, flyttes 
bestyrelsesmødet derfor til tirsdag 13. oktober 18.30 i Klubhuset. 
Hovedemnet her skal være Generalforsamling 2020, samt dagsorden og 
indbydelsen der skal bringes i Nökkvi Nyt. 

 


