
BESTYRELSESMØDE Referat 

Tirsdag 23. marts 2021 i Klubhuset / virtuelt 

KL 18.30 – 20.30 

 

Møde indkaldt af: Formand, Søren Møller 
 

Deltagere: 

Virtuelle deltagere: 

Søren, Marianne, Henrik, Anette R., Helena 

Anette A., Rikke 

 
Afbud: 

 
Ingen 
 

1.  
Godkendelse af referat 

 
Referatet er godkendt. 

2.  
Ændringer siden sidste 
bestyrelsesmøde 

 
Jan Broch har valgt at udtræde fra bestyrelsen i starten af marts 2021, og 
derfor er første suppleanten, Henrik Gehrt, nu indtrådt i bestyrelsen. 

3.  
Økonomi 

 

 
Trods et forfærdeligt 2020, med så godt som ingen arrangementer, har 
klubben nu 171 medlemmer, der alle har betalt kontingent fra indeværende 
år. Alle medlemmer der ikke har betalt kontingentet, er nu udmeldt af 
klubben og medlemstallet kan derfor anses som retvisende. 

Nökkvi Nyt er udkommet, og både bestilling og betaling fra annoncørerne 
kører som forventet. 

Driftskontoen har pt. et indestående på kr. 127.545,05. 

4.  
Nyt fra udvalg 

 
Foredrag og Kursusudvalg: 
Kursus med Jón Stenild i marts måtte desværre aflyses, grundet Corona-
restriktioner. Heldigvis er der allerede et kursus i kalenderen med Jón 10.april, 
dette kursus kan flyttes på ovalbanen, hvis restriktionerne gør, at det ikke kan 
afholdes i ridehus. 

Helena vil gerne arrangere et pas-kursus med Signe Damm Bak på ovalbanen, 
dette aftaler hun nærmere om med Mette Helberg og Ruth Flammild i 
Foredrag og Kursusudvalget. 

Stævneudvalg: 
Som det ser ud pt. er der planlagt 3 stævner i 2021: Forårs- Sensommer- og 
Jule-stævne. Udvalget skal snart have møde og aftale nærmere omkring 
afholdelsen og tid/ dato, dog påregnes sensommer-stævnet afholdt sidste 
weekend i august (28.august 2021). 

I løbet af 2020 er der, udover Signe Jensen og Henrik Gehrt, kommet flere 
hænder til stævneudvalget, Henrik vil opdatere bestyrelsen mht. 
sammensætningen i stævneudvalget ved næste bestyrelsesmøde. 



Baneudvalg: 
Søren har fået et opdateret tilbud hjem på renovering af ovalbanen, 
pålydende omkring 100.000 DKK. Kjeld Flammild er i gang med at undersøge 
mulighederne, for at søge tilskud fra forskellige fonde, således at klubbens 
egenbetaling bliver minimeret.  

Terrænudvalg: 
Nu da forsamlingsforbuddet ved udendørs idræts-aktiviteter er hævet til 50, 
kommer der snarest muligt information og tilmeldinger til både træningsture, 
samt springundervisning på Sporti. 

Der skal også renoveres/ klargøres spring opsat i Kompedal. Henrik sørger for 
at skaffe sig den nødvendige hjælp, når han har dannet sig et overblik over 
hvad der skal gøres. 

5.  
Fremtidige 
arrangementer, fælles-
ture og Kr. 
Himmelfartsridt 

 
8.maj 2021 Forårstur i Hald Ege 
Anette A. og Anette R. arrangerer en forårstur i det smukke omgivelser i og 
omkring Hald Ege. Mere information følger snarest.  

13.maj 2021 Kr. Himmelfartsridt 
Kompedal er pt. ledigt til booking, men da der stadig er stor usikkerhed 
omkring forsamlingsforbuddet, der pt. ikke muliggør at vi samles indenfor 
efter ridtet, har Bestyrelsen vedtaget ikke at booke Kompedal endnu, men i 
stedet undersøge muligheden for at afholde arrangementet i Stendal 
Plantage: Rikke Ravn vil, undersøge muligheden for at afholde Kr. Himmelfart 
ved hendes forældre, og i samarbejde med Anette R. undersøge muligheden 
for at bruge de eksisterende orienteringsløbs poster, samt kontakte 
skovridderen mhp. At booke Skoven til arrangementet. 

Efter ridtet kan deltagere hygge under halvtag med grillmad og drikkelse, 
således vi minimere risikoen for at samles for mange mennesker jf. de på det 
tidspunkt gældende Corona restriktioner. Arrangementet vil være gratis for 
Nökkvi medlemmer og koste 150kr for ikke-medlemmer. I tilmeldingen vil, ud 
over ridtet, være grillmad og en enkelt sodavand inkluderet. Der vil naturligvis 
være mulighed for at købe sodavand/ øl. 

Henrik undersøger med Sporti, hvordan det kan håndteres når visse 
tilmeldinger ikke skal betale, f.eks. gebyrer osv. 

5.juni 2021 Grundlovstur i Dollerup 
Helena arrangerer en tur i det smukke Dollerup. Mere information følger 
snarest. 

31.juli 2021 Ringridning, Ovalbanen i Havredal  
Vi gentager succesen fra 2020 med ridetur i området omkring Havredal, med 
efterfølgende afholdelse af ringridning på ovalbanen. Arrangementet afsluttes 
med hygge og mulighed for at grille medbragt mad på terrassen foran 
klubhuset. Mere information følger.  

28.august 2021 Sensommerstævne, Ovalbanen i Havredal 
Stævne med gangartsklasser, sjov og spas. Mere information følger. 



4.september 2021 Alhedetur 
Søren arrangerer en Alhedetur i området omkring hans gård. Mere 
information følger. 

7.november 2021 Hubertusjagt og ridt 
Hubertusjagten bliver med al sandsynlighed afholdt i den fantastiske natur i 
Kompedal. Mere information følger. 

Følgende arrangementer er i støbeskeen, datoer og information kommer: 

Jubilæumstur i Stendal/ Ulvedal Plantage 

Julestævne 

6. 
Evt. 

 
Maling af Klubhus 
I år skal Nökkvi’s flotte Klubhus have en ny omgang maling og i denne 
forbindelse har Anders Felletoft Søndergaard, husbond til Nökker Pia Felletoft 
Søndergaard, har været så gavmild at hans firma vil sponsorere maling til 
Klubhuset! Dette bliver der lavet et skriv til Nökkvi Nyt omkring, vi i 
bestyrelsen er meget taknemmelige over denne smukke gestus. 

Der er endnu ikke planlagt en tidsramme for dette projekt. 

Aktivitetsugen i Kompedal 
Denne afholdes af DI i uge 29 og i år med et Vikinge-islæt og styregruppen 
arbejder på højtryk med planlægningen. Tilmelding åbner på Sporti 1.april 
2021. Naturligvis må man forvente at der kan komme ændringer for at kunne 
imødegå evt. ændringer/ stramninger i Corona-restriktionerne. 

VM i Herning 2021 
Det forventes at VM gennemføres 1-8.august 2021 og arrangørerne har meldt 
ud, at dette kan blive både med og uden tilskuere, for at kunne imødekomme 
evt. Corona-restriktioner. Der arbejdes intensivt på at få en VM-stafet fra 
grænsen og op til Herning planlagt. Som det ser ud nu, vil det strække sig over 
3 uger, med 3 dages ridt pr. uge. Mere information kommer på DI’s 
hjemmeside og Facebook. 

Rewilding 
Et buzz-ord der de seneste måneder har spredt sig som en steppebrand 
blandt alle brugere af den danske natur. Både DI og DRF, foruden mange 
andre foreninger, holder skarpt øje med udviklingen og sørger på bedste vis 
for at gøre vores stemmer hørt, således vi også fremadrettet kan være aktive 
brugere af den danske natur.Senest er det kommet frem, at der er forslag om 
at undtage staten for den gældende dyreværnslov på de arealer, hvor de 
har ”rewilding”-dyr, typisk heste eller kvæg, gående. Dette kan på ingen 
måder støttes, det må være klart for enhver, at lovgivning skal gælde både 
private, erhverv og i særdeleshed det offentlige.  

Bestyrelsen vil derfor opfordre alle medlemmer, til at skrive under på den 
aktuelle underskriftsindsamling imod ændring af dyrevelfærdsloven for 
statsejede dyr, som kan findes på Nökkvis facebook side. 

 


