
BESTYRELSESMØDE Referat 

Fredag 27. november 2020 i Klubhuset 

KL 18.30 – 21.00 

 

Møde indkaldt af: Formand Søren Møller 

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

Afbud: Jan 

1.  
Godkendelse af referat 

 
Referatet er godkendt. 

2.  
Økonomi for afholdte 
arrangementer 

 

Der er kommet indtægter ind for hhv. AL4-stævnet og Hubertus jagt/ridt. 

3.  
Økonomi 

 

 

Driftskontoen ser god ud pt. 

Der er i øjeblikket 144 medlemmer i Nökkvi, dette tal er muligvis højere, da 
der er registrerede medlemmer, som endnu ikke har betalt deres kontingent. 

Regnskabet er revideret ved revisoren. 

Klubhusprojektet er nu færdiggjort og godkendt ved revisor. Klubben har 
således fået et flot klubhus med en egenbetaling på kun 33.376kr. 

Budget for 2021 er gennemgået af bestyrelsen, det vil blive gennemgået på 
næste generalforsamling. 

DI tilbyder pbs-betaling af kontingenter gennem Sporti.dk, muligvis kan 
Nökkvi også få lov til at tilbyde medlemmerne denne service, så vores 
medlemmer ikke behøver aktivt at skulle betale deres medlemskab gennem 
et Sporti-link i en email. Marianne kontakter Sporti.dk for at høre mere om 
denne mulighed. 

4.  
Nyt om fremtidige 
arrangementer 

 
Der er efterhånden kun 2 arrangementer tilbage i 2020; Anettes Juleridt & 
Juleridt i Dollerup. Dog er det på nuværende tidspunkt usikkert, om vi kan/må 
afholde disse arrangementer.  

Anette & Ejvin overvejer at genoprette sadelpleje/ læder-nørkleri aftener i 
deres ”legehus”. Bestyrelsen synes det er et godt, og hyggeligt, initiativ. 
Anette R. vender det med Ejvin derhjemme og de vil så kontakte Ruth fra 
Foredrag og Kursus udvalget omkring nærmere detaljer. 

Ridemærker kunne være en god aktivitet, især da vi i Nökkvi har en godkendt 
instruktør, Helena undersøger nærmere. 

5.  
Bestyrelsens 
arrangementer 2021 

 
Vi afventer COVID-19 situationen. 



6. 
Evt. 

 
Bestyrelsen er blevet kontaktet i forbindelse med ”Hubertus 2020” artiklen i 
seneste udgave af Nökkvi Nyt (nr.3, 2020). De sidste linjer i artiklen er skrevet 
som ”..en lille opsang..” 
 Dette tager bestyrelsen klart afstand fra, da dette ikke er i Nökkvi’s ånd om at 
vi kan og vil favne alle. Bestyrelsen vil også understrege, at det ikke er op til 
menige medlemmer at give ”opsange” til andre Nökkvi-medlemmer! 
  Bestyrelsen vil kraftigt understrege at DET ER OK AT MELDE FRA, det er ikke 
op til andre, end den enkelte Nökker at vurdere, eller tage stilling til om man 
melder fra et arrangement eller ej. Det vigtige er, at man husker at melde fra 
til den/de opgivne kontaktpersoner, hvis man ikke kan deltage i et 
arrangement man har tilmeldt sig. 

Vel mødt til, forhåbentligt, MANGE Nökkvi arrangementer i 2021! 

Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til onsdag 27.januar 2021, hvor resten af 
årets møder bliver planlagt. 

 


