
BESTYRELSESMØDE Referat 

Onsdag 12. januar 2022 i Klubhuset 

KL 18.30 – 21.00 

 

Møde indkaldt af: Formand Søren Møller 
 

Deltagere: Søren, Anette A., Marianne, Laila, Anette R., Rikke (virtuelt), 
 

Fraværende: Heidi 

1.  
Godkendelse af referat 

 
Referatet er godkendt. 

2.  
Konstituering af 
bestyrelsen 

 

• Næstformand: Anette A. 

• Kasserer: Anette A. 

• Referent: Rikke 

3.  
Valg af 
kontaktpersoner for 
klubbens udvalg 

 

 

• Stævneudvalg: Søren 

• Baneudvalg: Søren 

• Børn og Unge-udvalg: Laila 

• Bladudvalg: Heidi 

• Foredrag- og kursusudvalg: Anette R. 

• Seniorudvalg: Anette R. 

• Fondsudvalg: Anette R. 

• Medlemmer og Sporti: Marianne 

4.  
Nyt fra udvalg 

 
Baneudvalg: Søren har fremlagt økonomi for renovering af Havredalbanen. 
Bestyrelsen har godkendt forslaget om at gå i gang med renoveringen af 
banen. 

Fondsudvalg: Der søges stadig, men der har været snak om på 
bestyrelsesmødet om man nu skal søge penge til belysning på Havredalbanen, 
så den kan bruges selvom det er mørkt. 

FoK-udvalg: Her i starten af året og foråret er der flere arrangementer:  

• 2 Jón kurser  

• 2 kurser Raku-keramik 

• Workshop hvor man kan sy sin egen sadeltaske 

• Foredrag om hestetandpleje 

• Filt en hest kursus 

Sporti: Hvis man ikke betaler sit kontingent, så bliver man meldt helt ud af 
Nökkvi. 
Medlemmer opfordres desuden til se efter om deres kontaktoplysninger på 
Sporti er korrekte.  



5.  
Bestyrelsens 
arrangementer 

Kristi Himmelfart: Bestyrelsen vil se om ridtet kan afholdes på samme måde 
som sidste år, dog med et nyt startsted.  
Bestyrelsen er blevet enige om at opsige aftalen med Viborg Kommune 
omkring Naturskolen, da Nökkvi ikke har brugt Naturskolen igennem længere 
tid. 
 
Fællesture: Der er et par ture under opsejling, som der kommer nærmere 
besked om på næste bestyrelsesmøde.  
Der er også kommet et forslag til at man kan lave besøgsture hos nogle af de 
andre islænderklubber rundt omkring. 
 
Ringridning: Der er planer om at afholde ringridning igen i år. Dato findes på 
næste bestyrelsesmøde. 
 
 

6. 
Kommende 
bestyrelsesmøder 

 
Fastlagte bestyrelsesmøder i Klubhuset i 2022: 

• 10. marts 

• 12. maj 

• 10. august 

• 13. oktober 

• 23. november 

• Generalforsamling: Søndag d. 4. december 

7.Økonomi  
Anette A. har fremlagt klubbens økonomi for bestyrelsen. 

Banken kræver at Laila og Heidi sender ID til banken, da de er nye 
bestyrelsesmedlemmer. 

 
 

8. Evt. 
Rikke R. sørger for at der på Facebook jævnligt bliver linket til de forskellige 
arrangementer på Nökkvis hjemmeside, så der bliver skabt mere 
opmærksomhed. 

Nökkvis hjemmeside skal opdateres med kontaktoplysninger på bestyrelsen 
og udvalg, samt der skal nye billeder til af bestyrelsen. 

 


