
Ekstraordinært BESTYRELSESMØDE 

Mandag 28. juni 2021 i Klubhuset / virtuelt 
KL 19.00 – 21.30 

 

Møde indkaldt af: Formand, Søren Møller 
 

Deltagere: 

Virtuelle deltagere: 

Søren, Marianne, Henrik, Anette R., Helena, Anette A 

Rikke 

Afbud: Ingen 
 

 
Betaling af hjælpere til 
stævner 

 
Stævneudvalget, repræsenteret af Henrik idet han er kontaktperson, har haft 
meget svært ved at skaffe hjælpere, og stort set alle ryttere har valgt at betale 
sig fra at hjælpe ved sidste stævne og andre er blevet væk, trods at der blev 
kaldt over højtaleranlæg. Udvalget ønsker derfor at betale 500kr til hver 
hjælper (5-7 stykker maks), mod at de hjælper til ved stævner. Dette er blevet 
slået op på Nökkvi’s fb-side, uden bestyrelsens godkendelse heraf, og har 
medført henvendelser fra medlemmer, som undres og bekymres over denne 
udvikling. 
 
Bestyrelsen mener dog ikke, at aflønning af hjælpere til et hyggestævne er en 
løsningsmodel der er i ånd med Nökkvi, eller med en frivillig forening, som 
netop er bygget op på medlemmernes velvilje til at yde en indsats, således at 
det kommer fællesskabet til gode. 
 
I stedet for direkte aflønning, foreslår bestyrelsen at frivillige der kommer og 
hjælper hele dagen, får mad, drikke og kage og stor tak for hjælpen, ligesom 
det er normal kutyme ved størstedelen af andre stævner. 

Dommere og speaker er således de eneste der modtager aflønning, i 
overensstemmelse med DI’s officielle honorar for lokalklub dommere, hvilket 
findes på DI’s hjemmeside under sport – anvendelse af dommere. (Pr. dags 
dato er honoraret opgivet til: 400 kr pr dag + fri mad eller 80 kr til fortæring pr 
dag + 3,44 kr/km) 

 
Løsningsforslag 

 
Stævneudvalget informerer, at de har styr på dommere, mangler følgende 
vitale poster besat til stævnet der skal afholdes 29.august, tidsrum ca. 9-15: 

1 person til at styre cafeen (måske Heidi? Søren kontakter hende) 
1 person til at speake hele dagen 
1-2 personer til at bage kage (skal bruge 2-3 kager) 
1-2 personer til at være farvepåsætter/ ledvogter 
2-4 personer til at sidde dommersekretær   

Bestyrelsen tilbyder at finde de hjælpere der skal bruges til stævnet, for 
derved at aflaste stævneudvalget. Hvis dette lykkes skal det således være 
bestyrelsen der finder hjælpere fremadrettet, med mindre der kommer én i 



stævneudvalget som vil overtage denne opgave, da der pt. ikke er nok kræfter 
i udvalget til at løfte denne del.  

Stævneudvalget skal have navne på hjælpere 14 dage før stævnet, med 
mindre anden tidsfrist bliver meldt ud fra stævneudvalget. 

Stævneudvalget skal have møde senere på ugen, her besluttes det, hvornår 
de har deadline på endelig bekræftelse af hjælpere til stævnet. Der gives en 
tilbagemelding til bestyrelsen herefter. 

 
Præmier/ gaver, med 
tilskud fra klubben 
 

 
Primært rosetter frem for præmier, og som betales fra klubkassen, idet der 
kan købes større partier, og dermed opnås god rabat. Dette er derfor ikke en 
arbejdspost til hvert stævne. 

Da vi i Nökkvi afholder hyggestævner, hvor der er fokus på en god oplevelse 
frem for alt, er der enighed mellem bestyrelsen og stævneudvalget, om at evt. 
sponsorgaver vil være forbeholdt udvalgte stævner, f.eks. jubilæum eller 
renovering af bane/ klubhus. 

Der ligger et stort arbejde i at finde sponsorater, få afhentet sponsorgaver og 
beslutte, hvilke gaver der skal gives til hvilke klasser/ placeringer, uden at det 
bliver for uretfærdigt – eller ”gaveræs”. 

En mulighed er også at købe f.eks. muleposer eller andet med Nökkvis logo på 
fra Freka – eller en håndfuld grimer eller strigler , eller at uddele noget af det 
vin, som klubben har på lager.  

 
Ringridning 

 
Der afholdes traditionen tro Ringridning; 31. juli 2021 på ovalbanen. 

Mødetid 13, vi rider ud kl. 13.30. Der påregnes en tur på ca. 2 timer. 

Ringridning på ovalbanen startes ca. kl. 16.30, efterfulgt af grillhygge på 
terrassen og i klubhuset. 

Der oprettes Sporti tilmelding (Marianne sørger for det), så det er nemmere 
at få et overblik over dels antal ryttere og dels antal Nökker, der er til hygge 
efter endt ringridning. Pris 25 kr. uanset hvad man deltager i. 

 
Arbejdsdag 

 
Vores flotte Klubhus skal males, og Nökkvi er så heldig, Anders Felletoft 
Søndergaard, husbond til Nökker Pia Felletoft Søndergaard, har været så 
gavmild, at hans firma vil sponsorere maling til Klubhuset! Vi er naturligvis 
meget taknemmelige over denne smukke gestus. 

Derfor indkaldes der til arbejdsdag, hvor Nökker opfordres til at møde op i 
malertøjet, med godt humør og give en hånd med at få huset givet en gang 
frisk maling. Når vi er færdige giver klubben mad og drikke til de flittige. 

Der er endnu ikke en fastsat dato, men det vurderes at være bedst sidst i 
september, af hensyn til sommerferier, DI’s aktivitetsuge og sommerstævnet. 
Dog med forbehold for vejret, da træværket skal være tørt. 

Søren indkalder. 

 


