
BESTYRELSESMØDE Referat 

Torsdag 11. august 2022 i Klubhuset 

KL 19.00 – 21.00 

 

Møde indkaldt af: Formand Søren Møller 
 

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

Afbud: Marianne 

1.  
Godkendelse af referat 

 
Referatet er godkendt. 

2.  
Nyt fra udvalg 

 

• Stævne: Der kommer 4 elever fra Havredal Praktiske Uddannelser, 
som vil hjælpe med grillen og banepleje på stævnedagen. 
Aftenen inden stævnet vil skolen trække banen af, og derefter vil 
Søren vande banen.  

• Børn & Unge: Søndag d. 16. oktober vil der være en juniordag på 
Havredal Banen, hvor der vil være forskellige aktiviteter til hest.  

• Foredrag & Kursus: I juni blev der afholdt et kursus i arbejdet med 
kapsun, og det var FEIF træner Anne Soelberg der underviste. 
Der er flere arrangementer hen over efteråret og vinteren. Den 24. 
september er der stævnetræning. I november er der både foredrag 
om bid og trenser, og så er der kursus i at lave hestehårssmykker. I 
januar vil der være et foredrag med Mette Damm Bak. I februar er der 
foredrag med Maja-Malene Graversen. 
Nökkvis medlemmer er kommet med en del forslag til kommende 
arrangementer til foredrags- og kursusudvalget.  
Der er dog også blevet efterspurgt et billigere alternativ til Jón-
kurserne. 

• Baneudvalg: Efter den store renovering af banen i starten af året, har 
banen fået meget ros, og den bliver brugt en del. Der arbejdes stadig 
på en tromle til banen, så den kan blive mere fast.  
Anette R. vil undersøge priser på træ til nogle nye tøjrebomme der 
skal stå tættere på indkørslen til pladsen.  

• Blad & hjemmeside: For at der kan komme nok artikler i Nökkvi Nyt, 
opfordrer bestyrelsen arrangørerne af de forskellige arrangementer, 
til spørge en til to deltagere, om de ikke vil skrive kort om 
arrangementet til bladet.  
Bestyrelsen vil desuden opfordre til at billeder fra arrangementer, 
bliver givet til Anette A. så at de kan komme på Nökkvis hjemmeside. 
Heidi har fundet nye annoncører til Nökkvi Nyt, samt hun er i kontakt 
med flere mulige annoncører.  
 

3.  
Bestyrelsens aktiviteter 

 



 • Kristi Himmelfartsridt: Der er kommet nogle forslag til lidt ændringer 
af Kristi Himmelfartsridt. Det er blevet foreslået at de hold der vil ride 
begge ture, starter om formiddagen, og så de hold der kun vil ride den 
ene tur, rider med efter frokost. De der kun rider den ene tur, 
deltager ikke i konkurrencen.  
Der har været lidt forvirring om det var okay at være med til 
spisningen om aften selvom man ikke havde redet med om dagen. 
Man er velkommen til at være med til spisningen om aften, selvom 
man ikke har redet med om dagen. Dette skal tydeliggøres i opslaget 
til næste gang.  
Nogle andre forslag er, at man bestiller mad ude fra, så man 
nemmere kan komme til at spise sammen, og så at man spiser 
tidligere. 

• Ringridning/efterårstur: Ringridning i år aflyses. Der kommer dog en 
efterårstur i Dollerup i stedet for. Det bliver d. 23. oktober. Anette A. 
og Anette R. står for at arrangere turen. 

• Hubertusjagt: Heidi vil tale med Marianne og Jeanette Skyum om 
muligheden for at afholde Hubertusjagt i Kompedal.  

• Generalforsamling: Generalforsamlingen vil blive afholdt søndag d. 4. 
december. Anette R. kan ikke deltage i generalforsamlingen, men har 
meddelt at hun modtager genvalg. 

•  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. 

4.  
Økonomi 

 

• Mobilepay: For at mindske antallet af gebyrer der skal betales, når 
der bruges Mobilepay, så opfordrer bestyrelsen til at man 
betaler ”over”, når man køber noget til et arrangement.  

• Medlemmer: Nökkvi har fået flere nye medlemmer, så der er nu 179 
medlemmer. 

 


