
BESTYRELSESMØDE Referat 

Tirsdag 13. oktober 2020 i Klubhuset 

KL 18.30 – 21.00 

 

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 

 

Økonomien vil blive gennemgået på generalforsamlingen. 

Hvis der i forbindelse med kurser bliver handlet med pladser privat, så er det 
op til køber og sælger at blive enige om pladsens pris. Det kommer ikke 
klubben ved at en plads bliver solgt privat. 

3.  
Nyt fra 
udvalgene/kommende 
arrangementer 

 

D. 17. oktober og d. 7. november er der filt en hest i klubhuset. 
 

Hyggeturen i Hald Ege d. 24. oktober er blevet aflyst, da der er Hubertus 
dagen efter. 

Hubertus foregår i år den 25. oktober i Kompedal. Der er både en tur uden 
spring og så selve jagten. Der serveres suppe efter rideturen. 

Årets julestævne er den 14. november. 

Årets sidste kursus med Jón Stenild er den 21. november. 

Det årlige nisseridt i Dollerup er den 20. december. 

Nökkvis juletur er den 28. december. 
 

4.  
Klubmesterpoint 

 
Bestyrelsen har besluttet at afskaffe klubmesterpoint fra 2021. Beslutningen 
er taget på baggrund af at der ikke er nok ekvipager der konkurrerer om 
klubmesterskabet. 

Årets klubmester 2020 bliver kåret til generalforsamling.  

5.  
Generalforsamling 

 
Bestyrelsen har valgt at udsætte generalforsamlingen på ubestemt tid. Dette 
skyldes corona, og at man ikke må være mere end 50 personer samlet. Så 
snart kravet om antal personer lempes, så vil der blive indkaldt til 
generalforsamling med 3 ugers varsel. 

6. 
Evt. 

 

• Det er bestyrelsens opfattelse at AL4 træningsstævnet (d. 10-11- 
oktober) var en succes, selvom deltagerantallet ikke var så højt. 



• Selvom generalforsamlingen udsættes, så skal kontingentet til Nökkvi 
betales til den ordinære tid.  

• Bestyrelsen vil gerne have nomineringer til Årets Nökker senest d. 1. 
december. Årets Nökker bliver kåret til generalforsamlingen. 

 


