
BESTYRELSESMØDE Referat 

Torsdag 12. maj 2022 i Klubhuset 

KL 19.00 – 22.00 

 

Møde indkaldt af: Formand Søren Møller 
 

Deltagere: Søren, Anette A., Marianne, Laila, Anette R., Rikke  
 

Fraværende: Heidi 

1.  
Godkendelse af referat 

 
Referatet er godkendt. 

2.  
Kristi Himmelfart 

 

• Pt. er der 8 tilmeldte, og nuværende tilmeldingsfrist er 15. maj 2022, 
men Marianne kontakter Sporti for at flytte fristen til 22. maj 2022. 
Søren har delt begivenheden på Fjörðurs Facebookgruppe.  

• Rikke orienter mountainbike-rytterne om ridtet på deres 
Facebookgruppe. 
 

3.  
Nyt fra udvalg  

 

 

• Jon-kursus: Der har været et mindre underskud ved de sidste to Jon-
kurser. Der er tale om at deltagerprisen vil blive sat op. 

• Stævneudvalg: Der er arbejdes pt på et stævne, som sandsynligvis vil 
komme i september. 

• Foredrag og kursusudvalg: Bestyrelsen har modtaget et par forslag til 
mulige arrangementer. Forslagene er sendt videre til FOK-udvalget. 
Det ene arrangement er kommunikation med heste m. Ellen Hvidt, og 
det andet er terrænspringning m. Jeanette Skyum. 

• Bladudvalg: Der opfordres til at arrangørerne af de forskellige 
arrangementer spørger en deltager eller to om de vil lave et lille skriv 
om det pågældende arrangement til Nökkvi Nyt. 

• Børn og unge: Det første møde er blevet afholdt, og der er 3, måske 4 
i udvalget. Der er ved at blive lavet et arrangement på Jeanette 
Skyums terrænbane. Udvalgets arrangementer vil blive offentliggjort 
på hjemmesiden. 
Der er blevet startet et undervisningshold op for juniorer. Det er på 
Havredalbanen hver mandag fra kl. 18-19. 

• Tak til dem der er trådt til de udvalg der manglede medlemmer, 
blandt andet Børn og Unge samt Stævne. 

4.  
Evaluering af afholdte 
arrangementer 

 

• Økodag: Økodag blev afholdt den 10. april. Der var 10-12 heste, men 
der var brug for flere. En trækketur er meget populær til økodag. Men 
ellers gik det godt.  
Næste år vil det være en fordel at markere hvilke børn der har fået en 
tur, så flere børn får mulighed og så der ikke er nogen der får flere 



ture. Derudover skal der være skiltning med hvilke tidsrum der er 
trækketure og hvornår der er pause.  
Elever fra Havredal Praktiske Uddannelser var behjælpelige med at 
trække med hestene. 

• Forårstur i Hald Ege: Årets forårstur gik godt, og der var 9 tilmeldte. 

• ALRID: Den 6.-8. maj var der stævne i ALRID (AL3 og AL4). Der var 30 
tilmeldte, og det foregik både i Kompedal og på Havredalbanen. 
Stævnet er gået godt. 

5.  
Banepleje 

• Her i foråret gik Nökkvi i gang med at renovere Havredalbanen, og 
den står nu færdig.  

• Den 26. marts var der arbejdsdag på banen for at gøre den færdig, og 
det gik godt.  

• Søren og Arne er gået i gang med at lave en tromle til banen, da det 
er svært at rive banen når den er våd. 

• Der er kommet et forslag om nogle opsadlingsbomme ved jordvolden, 
så det er muligt at se banen mens man strigler og sadler sin hest. 
Anette R. vil snakke med Ejvind om han kan hjælpe med nye bomme. 

• Indgangen til selve banen er flyttet. Nu skal man ride ind for enden af 
banen (ved grusvejen). Anette R. laver indgangsskilte til banen. 

6.  
Økonomi 

• Økonomien ser fornuftig ud. 

• Pt. er der 165 medlemmer i Nökkvi. 

• Klubben har modtaget 2901,07 kr. i sponsorpenge fra OK. 
 

7.  
Eventuelt 

• Bestyrelsen vil gerne rose Henrik Gehrt for den store indsats han har 
lagt i planlægningen og afholdelsen af ALRID-stævnet.  

• Dato for ringridning fastsættes på senere tidspunkt. 

• Marianne L. vil donere kuglepenne og blyanter til klubben 
 

 


