
BESTYRELSESMØDE Referat 

Onsdag 9. marts 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.  
Økonomi 

 

• Klubbens økonomi ser fornuftig ud. 
 

3.  
Status på 
banerenovering 

 

 

• Det forventes at Havredalbanen er færdig omkring den 1. april 2022. 

• Der er kommet et forslag til bestyrelsen om klubben kan investere i 
en gammel havetraktor, som man kan bruge til at rive banen af med, 
så man ikke skal bruge sin bil til det. Forslaget tages op igen når banen 
er lavet færdig, og vi ved lidt mere om hvordan vi skal pleje den. 

4.  
Nyt fra udvalg 

 

• Børn og unge: Den 4. marts var der et ryste-sammen-møde for børn 
og unge i Nökkvi. Pga. sygdom var der lidt frafald til mødet, men der 
kom 4 deltagere samt et par forældre. Under mødet lykkes det at få 
samlet et nyt B&U-udvalg. På mødet blev der snakket om hvad 
juniorerne kunne tænke sig i Nökkvi-regi. De vil gerne have fælles 
undervisning fast 1 gang om ugen (kun for dem), og så er de også 
interesseret i fællesture og ridelejr. Da alle juniorerne har meget 
rideerfaring uanset deres alder, så vil de gerne afsted sammen. Til 
mødet kom der også et forslag til om der kan komme lidt 
springmateriale ud til Havredalbanen. Her vil Anette R. undersøge om 
hun kan få fat i nogle cavalettis. 
Der kom desuden også et forslag angående et børne-/ungehold til 
Kristi Himmelfartsridt. 

• Fondsudvalg: Andelskassen har en fond, og fondsudvalget har 
foreslået at søge den fond til banebelysning. Inden det kan søges, skal 
der indhentes 3 tilbud som skal med i ansøgning. 
Der er nu blevet åbnet op for at man kan søge en pulje fra DIF på 
25.000 kr. Det skal undersøges om der her kan søges til 
banerenoveringen, selvom det er påbegyndt. 

• Foredrag og kursus: Filt en hest blev afholdt den 27. februar, og det 
gav et lille underskud på 46 kr.  
Den 10. marts er der foredrag i klubhuset med Lise og Liva 
Hvarregaard, hvor der inden bestyrelsesmødet var omkring 15 
tilmeldte. 



Senere i marts er der Raku-kursus (d. 20. og 27. marts) samt et 
foderforedrag (d. 29. marts).  

• Alrid: Bestyrelsen har indvilliget i at hjælpe med at finde frivillige til 
Alrid-stævnet. Der skal findes 25-20 frivillige til lørdag den 7. maj i 
Kompedal. De frivillige skal være forhindringsdommere, og der skal 
være to ved hver forhindring. Det er i tidsrummet 8-14, og der er fuld 
forplejning. 

• Økodag: Økodag er den 10. april fra 10-14 i Havredal. Der skal findes 
12-20 heste der kan give en trækketur til børnene. Eleverne fra 
Havredal hjælper gerne med at trække hestene. 
Søren sørger for at der er folde til hestene. Der er forplejning til dem 
med heste. 

• Kristi Himmelfartsridt: Kristi Himmelfart bliver igen afholdt i Stendal 
Plantage, men start- og slutsted er hos Ulla og Arne Graversen. Der 
skal findes nogen der kan sende rytterne afsted samt tage imod dem 
igen. Det kommer til at koste et mindre gebyr at deltage. Der er 
præmie til 1. pladsen (holdet med flest rigtige samt hurtigste tid). Om 
aftenen er der fællesspisning, hvor man selv medbringer noget til 
grillen. Man medbringer også selv frokost. 
Marianne laver et opslag til hjemmesiden og Sporti. 

• Stævne: Trine Pilgaard vil gerne arrangere et stævne, og så vil 
bestyrelsen gerne hjælpe med at finde frivillige. 

  

5.  
Eventuelt 

• DI afholder kursus i brug af ICE-test, som ligger den 26. marts på 
Vilhelmsborg og den 27. marts i Birkerød. Det koster 75 kr. pr 
deltager. 

• Dato for ringridning fastsættes på senere tidspunkt. 
 

 


