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BESTYRELSESMØDE Referat 

Onsdag 12. oktober 2022 i Klubhuset 

KL 18.30 – 21.15 

 

Møde indkaldt af: Formand Søren Møller 
 

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

Afbud: Marianne 

1.  
Godkendelse af referat 

 
Referatet er godkendt. 

2.  
Planlægning af 
generalforsamling og 
frokost 

 

• Generalforsamling: Generalforsamlingen er søndag d. 4. december, 
og den starter kl. 11, og dørene åbnes kl. 10.30. Der er frokost lige 
efter generalforsamlingen. 
Bestyrelsen har gennemgået dagsordenen på mødet, og Anette A. 
sender den til bladet og hjemmesiden. 
Rikke laver skriv til bladet om betaling af kontingent, indbydelse til 

frokost samt 
et skriv om 
Årets Nökker. 
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• Frokost: Seneste tilmelding til den efterfølgende frokost er d. 27. 
november, og man tilmelder sig via Sporti. Det koster 50 kr. at 
deltage. 

 

3.  
Nyt fra udvalg og 
evaluering af afholdte 
arrangementer 

 

 

• Børn og unge: søndag den 16. oktober er der juniordag på 
Havredalbanen.  

• Foredrag og kursusudvalg: Stævnetræningen i september blev aflyst. 
Der er to Jón-kurser mere i år. De ligger den 29. oktober og 26. 
november.  
Anette R. vil kontakte FOK, for at høre om muligheden for kursus-
alternativer til Jón Stenild. 

• Stævne: Stævnet den 13. august gik godt, og der kom et flot 
overskud. Overvejelser til kommende stævner er om der skal være 
præmier til vinderne af de forskellige klasser, så det ikke kun er 
rosetter. Derudover har der været snak om placering af højtalere, så 
publikum bedre kan høre speaker, samt der har været snak om, om 
præmieoverrækkelse skal foregå hvor publikum sidder.   

• Ridetur: Rideturen den 23. oktober er blevet aflyst.  

• Hubertusjagt: Heidi snakker med Marianne og Jeanette Skyum om 
afholdelse af hubertusjagt/tur i Kompedal Plantage. 

• Billeder: Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at sende billeder 
taget til de forskellige arrangementer, til Anette A., så de kan komme 
på hjemmesiden.  

4.  
Økonomi 

 

• Økonomi: Klubbens økonomi ser fornuftig ud. 
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5.  
Eventuelt 

 

• Klubtøj: Det er ikke længere muligt selv at bestille tøj hos ShopFreka 
med Nökkvis logo. Nu skal der laves en samlet bestilling fra klubbens 
side. Det er blevet foreslået at emnet bliver taget op på 
generalforsamling, så man kan se om der er interesse for at lave en 
fælles bestilling. Der skal dog være én som vil stå for bestillingen. 
Anette A. vil fjerne linket til ShopFreka fra hjemmesiden. 

• Icehorse: Det var blevet foreslået at klubben skulle stå for køb af 
billetter til Icehorse-festivalen for at opnå mængderabat på 
billetterne. Det har bestyrelsen valgt ikke at gøre, da der ikke er 
forskel på rabatten hvis man bestiller som klub eller som en 
privatgruppe. 

  

 


