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BESTYRELSESMØDE 

Tirsdag 17. august 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. Økonomi 

 
Ikke meget nyt, vores konto ser fortsat fornuftig ud. 

 
3. Nyt fra udvalg 
 

 
Sensommerstævne 29.aug. 2021 
Umiddelbart er der så småt styr på det hele, der er få afklarende spørgsmål og 
behov for hjælp til følgende: 

➔ Pengekasse, samt kontanter til betaling af dommere; Pengekasse 
overleveret dd., Anette A. overfører det beløb der skal betales til 
dommerne, så hæver Helena beløbet i egen bank. 

➔ Græsset ved siden af klubhuset skal slås, således der kan laves 
opvarmningsbane; Søren kontakter skolen herom. 

➔ Ovalbanen skal trækkes af og de værste sten fjernes dagen inden stævnet, 
dvs. lørdag 28.aug.; Søren og Rikke kommer og hjælper. 

➔ Der mangles et langt målebånd til at opmåle opvarmningsbanen, 
tentorpæle og en hestetrailer (til at agere ly for ledvogter); Søren har 
tentorpæle og trailer, Anette R. har målebånd. 

➔ Søren er kontakt for Havredal skolen, som stiller med 3 hjælpere på dagen. 
Der skal bruges en hjælper om morgenen til at assistere Søren med at 
agere P-vagt, der skal bruges én til at udføre 2xbanepleje (Helena sender 
Søren tidspunkterne hurtigst muligt) og endelig én til at samle klatter op 
på banen imellem hver klasse. 

➔ Affald, hvor gøres der af det? Affald afleveres i containere i det lille skur 
ved øverste p-plads 

Det midlertidige stævneudvalg har møde i morgen onsdag. 

Julestævne, eller Jon-kursus 27.nov 2021 
Julestævnet aflyses pt da der ikke er nogen til at arrangere dette, og der udbydes i 
stedet et af de eftertragtede Jon-kurser. 

Der er således 3 Jon-kurser i kalenderen pt. 
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Fonds-udvalg 
Kjeld har sendt ansøgninger afsted til hhv. Viborg Kommune og Lions Klub i Karup. 
Vi ansøger umiddelbart om tilskud på 100.000kr ud af totalt 140.000kr, hvoraf 
klubben selv betaler de 40.000kr. 

Viborg kommune har bekræftet modtagelse af ansøgningen og har møde i 
september 2021, det bliver spændende! 

Der afventes svar fra Lions Klub i Karup. 

Foredrag & kursus udvalg 
Anette og Ejvin vil gerne udbyde et læderkursus, hvor deltagerne kan få hjælp og 
vejledning til at fremstille egne sadeltasker. Dog er der lidt usikkerhed omkring 
muligheden for at afholde dette i Nökkvi regi, da de har begrænsede mængder 
værktøj til rådighed.  
Derfor forslås det, at der laves en liste over dét værktøj der skal bruges, evt. kan 
man bede deltagerne om selv at købe og medbringe værktøjet der skal bruges, 
eller klubben kan købe værktøj hjem og stille det til rådighed for deltagerne til 
læderkurser (der kommer forhåbentligt mere end ét). 
Siddende FOK-udvalg skal naturligvis spørges herom. 

Anette Ravn kontakter udvalget med følgende ideer til kommende foredrag og 
kurser: 

➔ Dyrlægeaften med Anders Kragh, kiropraktik/ akupunktur behandling af 
heste. 

➔ Trailer-kørekort, vi har ikke mindre end 2 annoncører i bladet, én af disse 
vil måske lave et forløb, hvor alle deltagere er Nökkvimedlemmer, det 
kunne være hyggeligt. 

➔ Heidi Munk har tidligere tilbudt at undervise i et fys-kursus for mennesker, 
dette tilbud kunne være en god efterårsaktivitet? 

Der er pt. 3 Jon-kurser i vores kalender, det første er allerede udsolgt og må anses 
som endnu en stor succes! 
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Generalforsamling 
2020/2021 

 
Da corona satte en stopper for afholdelse af GF 2020, medbringes regnskab og 
beretning for 2020 i vores kommende 2021 GF. 

På valg er: Søren, Anette A., Marianne og Helena 
Søren, Anette A. og Marianne genopstiller, Helena genopstiller ikke. 

Henrik træder ud af bestyrelsen før tid, og dermed vil Trine Pilgaard som 
2.supleant blive indkaldt til at overtage hans plads, der er tale om ét år. 

Både Anette R. og Rikke bliver i bestyrelsen, der skal således findes ét nyt 
bestyrelsesmedlem ved Generalforsamlingen 2021. 

Datoen fastsættes, med forbehold for tilbagemelding fra Havredal Skolen, til: 
Søndag 5.december 2021, kl. 11.00 – ca. 15.00 

I umiddelbar forlængelse af GF afholdes fællesspisen, der fastsættes således ikke 
et fast tidspunkt for dette, da GF både kan trække ud eller gå hurtigere end 
forventet.  

Af hensyn til bespisning skal folk tilmelde sig dette via sporti – Marianne forfatter 
en tekst til sporti og sørger for at oprette eventet online. 

Anette A. laver en indkaldelsen til bladet, så vi kan få den med i næste nummer af 
Nökkvi Nyt. 

Søren kontakter Mette H. vedr. booking af skolens kantine, så denne igen kan 
danne ramme for generalforsamlingen. 

 
5. Maling af 
Klubhuset 

 
Vores flotte Klubhus skal males, og Nökkvi er så heldige, 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, lørdag 11. september 2021 kl. 10.00 og så 
håber vi at vejret tillader at vi får hele huset malet, ellers må der en ny arbejdsdag 
til senere.  

Klubben giver en gang kartoffelsalat og grillpølser til alle der kommer og hjælper 
med at få huset malet. 

Der skal inden 11.sep. anskaffes: 

• Maling 

• Plast til afdækning af fliser 

• Pensler og ruller 

• Afrenser til rengøring af pensler/ ruller 

I førte ombæring spørges Anders ad, om vi kan købe disse ting af ham. 

Søren har lavet en aftale med skolen, om at deres stillads kan lånes, så vi på sikker 
vis kan få malet i højderne også. Der mangles dog bekræftelse på, at vi kan låne 
det dén weekend – alternativt kan Marianne muligvis låne et stillads i familien. 

Anette A. får oprettet det på hjemmesiden og Helena får lavet et facebook opslag 
herom. 
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6. Evt. Klubhus 

LAG vil besigtige vores Klubhus fredag denne uge (20. august 2021) omkring 
frokosttid, Anette A. mødes med dem i klubhuset. 

Alhedetur 4. september 2021 
Arrangementet aflyses desværre. 

Naturens Dag 12. september 2021 
Mette H og Anette A. har pt. tilsagn om 2 heste, der skal dog gerne bruges en 5-6 
heste i alt. Der er ikke tale om andet end nusse-heste, der skal således ikke gives 
trækketure. 

Hubertus 7. november 2021  
Henrik kan desværre ikke agere for-rytter denne dato, derudover er Kompedal 
lejeren er desværre allerede booket, både denne weekend og den efterfølgende 
weekend. Der er derfor et par alternativer i spil: 

1. Man kunne afholde Alhedeturen som et Hubertusridt, med efterfølgende 
suppe. Søren undersøger muligheden herfor, da det er ved Stald Møller 
Alhedeturen normalvis afholdes. 

2. Man kunne lave et Hubertusridt med udgangspunkt fra Klubhuset og 
Stendal/ Ulvedal-plantage, med efterfølgende suppe i klubhuset. 

3. Hubertus flyttes til 14. november 2021 og afholdes i Finderup med Henrik 
som forrytter og efterfølgende suppe i hjemmeværnets faciliteter. Dette er 
dog afhængigt af, om Finderup er ledigt og dette vides max. 4 uger i 
forvejen. 

 


