
Referat fra generalforsamling i Nökkvi søndag den 5. december 2021. 

 

Afholdt i spisesalen på Det Ny Havredal, Ulvedalsvej 30-34, 7470.  

Dagsorden:  

1) Valg af dirigent og referent. 

2) Bestyrelsens beretning 2020 og 2021. 

3) Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2020 og 2021. 

Aflæggelse af revideret slutregnskab for klubhus-projekt. 

4) Forelæggelse af budgetforslag. 

5) Fastsættelse af kontingent. 

6) Indkomne forslag: 

Forslag fra Fondsudvalget vedr. banerenovering: 

1. Totalrenovering. Anslået pris ca. 140.000 kr. 

eller 

2. Levetidsforlængelse (1-2 år). Anslået pris 25.000 kr. 

7)  Valg til formandsposten: Søren Møller (modtager genvalg) 

8) Valg til bestyrelsen:  

Anette Andersen (modtager genvalg) 

 Helena Stoltze (er udtrådt af bestyrelsen – Suppleant Trine Pilgaard modtager ikke 

 valg) 

 Marianne Lemming (modtager genvalg) 

 Ikke på valg:  

 Anette Ravn 

 Rikke Ravn 

 Henrik Gehrt (suppleant for Jan Broch. Henrik ønsker at udtræde af bestyrelsen) 

9) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

10) Valg af 1 revisor, samt 1 revisorsuppleant (nuværende Arne Graversen og Gertie 

Kryschanoffsky) 

11) Valg af udvalg under bestyrelsen: 

 Bladudvalg. 

 Børne og ungeudvalg. 

 Stævneudvalg. 

 Kursus-og foredragsudvalg. 

 Seniorudvalg. 

 Baneudvalg. 

12) Eventuelt 

13) Udnævnelse af Årets Nøkker. 

 



Formanden Søren Møller bød velkommen til de fremmødte medlemmer. 

Ad 1)  Forslag: Bent Melvej, dirigent og Gertie Kryschanoffsky, referent. Begge blev valgt. 

 Bent Melvej konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

Ad 2)  Beretning ved Søren Møller for 2020 og 2021 er gengivet i fuld længde på 

hjemmesiden 

 Der har faktisk været mange arrangementer, der er blevet gennemført til trods for 

 Corona. Der har været mange forslag og der har været hjælp til at de blev gennemført. 

Der er arbejde i gang med at skaffe fondsmidler til banerenovering og arbejde i gang 

omkring vores adgang til naturen. 

Bestyrelsesarbejder er gået godt med udskiftninger nu og da og der er gode 

forhåbninger for 2022. 

Tak fra formanden til alle, der har gjort en indsats for klubben. 

 Beretningen godkendt. 

Ad 3) Regnskabs aflæggelse ved Anette Andersen.  

De reviderede årsregnskaber 2020 og 2021 udleveret. 

 Det blev oplyst, Mobil-pay koster meget, men der vurderes at fordelene opvejer 

 dette. 

Der blev stillet spørgsmål til regnskab for Nøkkvi Nyt. Det anførte beløb er nettoudgift 

efter annoncerne er trukket fra. Bilag foreligger. 

Det reviderede slutregnskab for klubhus-projekt udleveret. 

Hele klubhusprojektet har kostet klubben 33.376,23 kr, når alt er gjort op.  

Ad 4) Budget fremlæggelse ved Anette Andersen. Driftsbudget 2022 blev udleveret. 

 Der er en fast udgift til Havredal på 7500 kr 

Klubhuset er forsikret under Havredals forsikring, som derved også er sponsor for 

 klubben. 

 OK sponsoraftale giver et par tusinde kroner uden indsats, så husk den. 

Regnskab godkendt og budget vedtaget. 

Ad 5) Der blev fremlagt forslag om uændret kontingent: 

 Debat om klubbens fremtidige mål og ønsker. 



Forslaget vedtaget. 

Personligt medlemskab:  200 kr Familiemedlemskab :           400 kr 

Ad 6) Forslag fra Fondsudvalget vedr. banerenovering: 

1. Totalrenovering. Anslået pris ca. 140.000 kr. 

eller 

2. Levetidsforlængelse (1-2 år). Anslået pris 25.000 kr. 

Baggrund: Man har søgt flere steder, men pt. ikke fået noget. Man har ikke opgivet 

håbet. Man håber stadig på renovering. 

Der skal tages beslutning om 1) eller 2), da der skal søges midler inden påbegyndelse 

af arbejdet. 

Diskussion om man skal renovere, selv om vi ikke kan få fondsmidler lige nu.  

Man vurderer, at banen ikke er OK nu. Af hensyn til økonomien er det afgørende, at vi 

får afholdt stævner og det kræver renovering af banen. 

Vedligehold af banen diskuteret. Der er anskaffet en vandvogn. 

Banen kræver vanding, tromling og jævning.  

Forslag om betaling til person til vedligehold af banen 3 x om ugen. 

Det blev vedtaget at bestyrelsen har mandat til at bruge 140.000 kr til renovering af 

banen. (19 for. Ingen imod) 

Ad 7) Søren Møller genvalgt som formand. 

Ad 8) Forslag til bestyrelsen:  Anette Andersen  Genvalgt 

   Marianne Lemming  Genvalgt 

   Laila Gravgaard Valgt for 2 år 

   Heidi Munk  Valgt for 1 år 

Ad 9) Forslag til 1. suppleant: Georg Rosenkilde      Valgt 

 Forslag til 2. suppleant: Winnie Møller Valgt 

Ad 10)  Forslag til revisor: Carsten Helberg      Valgt 

 Forsag til revisorsuppleant:Gertie Kryschanoffsky  Genvalgt 

Ad 11) Udvalg under bestyrelsen:  

- Bladudvalg: Kjeld Flammild               Genvalgt 



   Gertie Kryschanoffsky  Genvalgt 

   Kontakt til annoncører:  Heidi Munk 

- Børne-og ungeudvalg: 

Kontakt Doro Schlesinger, Annemette Skovbjerg og Marianne Overgaard om de vil 

være med i udvalget, der arbejder med børn-og unge undervisning. 

 

- Stævneudvalg:  

Søren Møller er vant til at finde hjælpere til stævner. 

Pia vil gerne hjælpe med det elektroniske. 

Forslag fra Mette Helberg, om at kontakte de Nøkkvi-ryttere, der deltog i sidste 

stævne, om de vil være med i stævneudvalget. 

Pia oplyste, at man skal være mindst 3 personer i stævneudvalget. 

 DI har en stævnemanual, så man kan udarbejde en tidsplan. 

Heidi Munk: Vi skal huske på at vi er forskellige og har forskelligt ambitionsniveau.   

 

Bent Melvej stiller op til stævneudvalg.  Valgt   

 

- Kursus –og foredragsudvalg:  

Mette Helberg Genvalgt 
Connie Nordkvist Genvalgt 
Anne-Dorte Gylling Sørensen  Valgt 
Inge Middelhede Valgt 

 

Seniorudvalg: 

Anette Ravn Genvalgt 

Poul Christiansen Valgt 

Arrangere fx ture for seniorer. 

 

- Baneudvalg:  

  

Søren Møller og Bent Melvej. 

Arne Graversen er konsulent. 

 

Vedligeholdelse af banen blev også diskuteret under dette punkt. 

 

Ad 12) Eventuelt:  

 Annemette Andersen: Når man anvender Annemettes billeder i Nøkkvi Nyt og andre 

 blade vil hun gerne have at hendes navn fremgår ved billederne. 



 Anette Andersen: Spørgsmål om det er OK at generalforsamlingen er flyttet til søndag 

 formiddag. Positiv tilbagemelding. 

 Inge Ramsing: Rytterlaug for Dollerup og Omegn. (Der er oprettet FB-side og 

 hjemmeside) 

 Der har været afholdt møder om Alhedestien, for at få reetableret  ridesporet i en 

rimelig stand. Ridestien er optegnet på Viborg kommunes kort mv. 

 Desuden er der planlagt møder om evt. Naturnationalpark i området omkring Hald Sø, 

 der vil medføre reguleringer plus mere hegn. 

 Rytterlauget vil fokusere på adgangsforholdene. 

 Bent Melvej: Der har været fejl i behandlingen af både Alhedestien og 

 Naturnationalpark etableringen. Bent Melvej er med i Dansk Naturfredningsforening 

 for at varetage området i Dollerup og omegn. 

 Det blev oplyst at Friluftsrådet er med i et projekt omkring Hærvejen. Man har glemt 

 at medtage rytterne !! 

 Anette Ravn: Ryttere betragtes stadig som et ”køretøj” i forhold til en cykelrytter (incl 

 MTB-ryttere), der er en svag trafikant. 

 Bent Melvej: Der er nye regler omkring registrering af heste i CHR.  

 Der er oplysninger på DI´s hjemmeside. 

 

 Søren Møller takkede bestyrelsesmedlemmerne og udvalgene for deres indsats 

 Tak til medlemmer for deres fremmøde. 

 Dirigenten takkede for god ro og orden.        

Ad 13) Søren Møller omtalte baggrunden for nomineringen af ”Årets Nøkker”. 

  Årets Nøkker 2021: Annemette Andersen 

 

 Ref. Gertie Kryschanoffsky 


