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BESTYRELSESMØDE Referat 

Mandag 21. november 2022 i Klubhuset 

KL 18.30 – 20.30 

 

Møde indkaldt af: Formand Søren Møller 
 

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

  

1.  
Godkendelse af referat 

 
Referatet er godkendt. 

2.  
Generalforsamling 

 

• Bent har sagt ja til at være ordstyrer, men i tilfælde af at han 
ikke kan, vil man spørge Carsten Helberg om han vil. 

• Søren spørger Gertie om hun vil være referent. 

• Marianne printer liste over aktive medlemmer. Hun sender 
desuden en reminder omkring betaling af kontingent til dem 
der ikke har fornyet medlemskabet samt en mail omkring 
generalforsamling og fællesspisning ud til alle medlemmer. 

• Anette A har printet regnskab til uddeling på bordene. 

• Anette R. har købt rammer til diplomer til Årets Nökker. Hun 
vil desuden spørge Ejvind om han vil hente maden til 
fællesspisning efter GF. 

• Laila har forudbestilt maden. 

• Dagsordenen til generalforsamlingen er godkendt. 
o Der er kommet forslag til en vedtægtsændring 

angående hvornår generalforsamlingen skal afholdes. 
o Bestyrelsen kommer ligeledes med et forslag til 

ændring af regnskabsåret, så det følger kontingent-
året. 

• Laila printer indkomne forslag, vedtægter, dagsorden samt 
budget til uddeling på bordene. 

• Heidi har fået lavet strygemærker med Nökkvis logo. Heidi vil 
bestille 40 stk. af hver størrelse (lille + stor) hjem til GF. 

• Der er kommet to forslag til Årets Nökker. Ud fra forslagene 
har bestyrelsen valgt hvem der bliver Årets Nökker, som vil 
blive afsløret på GF.  

3.  
Kommende 
arrangementer 

 

 

• Undervisning: Frederikke Stougaard er sammen med Line Thybo i 
gang med at arrangere eneundervisning, hvor det i første omgang vil 
blive 1 gang pr. mdr.  
Laila vil snakke med Georg om leje af hallen. 

• Kursus: Heidi har været i kontakt med Haugevejens Hestecenter har 
sendt et til tilbud på et longeringskursus over to gange i januar. Heidi 
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vil koordinere med FOK-udvalget i forhold andre arrangementer i 
januar.  

4.  
Eventuelt 

 

• OK støtter Nökkvi med 1.143 kr. i det kommende år.  

  

  
 


