
Bestyrelsens beretning 2014 
 
Nu skal vi snart afrunde endnu et år, og kan derfor godt tillade os at se tilbage på hele 2014 og mindes alle 
de ting, der er sket og bruge tiden til eftertanke og evaluering. Efter vores generalforsamling og julefrokost 
har vi kun et enkelt arrangement tilbage i 2014: juleturen! For mit eget vedkommende håber jeg, at jeg i år 
får lov til at ride med hele vejen… 
 
Bestyrelsen er ved at have sat sidste punktum ved de forskellige arbejdsopgaver, selvom der er en del, der 
strækker sig ind i det nye år. Her kan nævnes, det arbejde der ligger med at få etableret nye/bedre 
faciliteter ved banen i Havredal, men det vil Søren Møller komme ind på her bagefter – jeg ved, der er 
mange, der er spændt på, hvad der skal ske derover. Jeg vil blot sige, at det er et utrolig spændende 
projekt, der vil komme rigtig mange til glæde. 
 
Med det i mente vil jeg da gerne fremhæve vores gode samarbejde med skolen i Havredal! De er en utrolig 
god hjælp til vores stævner og andre aktiviteter ude på banen. De stiller deres faciliteter til vores 
disposition, og de møder altid en med et smil. Derfor vil jeg da også gerne minde om vigtigheden af, at det 
skal gå begge veje. Det er vigtigt, at vi alle er klar over, de udfordringer eleverne på skolen har, og det er 
rigtig vigtigt, at vi har det med i tankerne, når vi er sammen med dem. Vi skal også gøres os det klart, at de, 
både elever og lærere, følger klubben med stor interesse… De læser vores blade, kigger på hjemmesiden, 
deltager i arrangementer og ikke mindst følger os på facebook! De interesserer sig for os, og er rigtig glade 
for det samarbejde, vi har sammen med dem. Som en del af samarbejdet, og de planer vi har for vores 
faciliteter på banen, har vi også indgået en aftale om at lave en yderligere forlængelse af kontrakten med 
skolen – udover den der ligger i forvejen - da vi jo skal investere en del ressourcer i de nye tiltag. 
 
Derfor påtænkes der også i det nye år at oprette en gruppe, der skal arbejde med fondsansøgninger, da de 
penge vi har på kontoen langt fra rækker til at dække de forudsete udgifterne ved banen. Så sidder man 
med en lille fondsansøger i maven, så kan man melde sig, når tid er. Der kan også tænkes andre 
ansøgningsprojekter ind i denne gruppes arbejde, da der findes mange fonde, der støtter med mindre 
beløb til enkeltstående arrangementer f.eks. i arbejdet med de unge. Der bliver i hvert fald lagt op til, at der 
skal fokus på fondansøgninger, da vi ikke længere kan komme udenom, at vi får brug for ekstra ressourcer 
på økonomifronten, hvis vi skal indfri alle ønsker… eller i hvert fald en andel af dem. 
 
I årets løb er der blevet indgået en række aftaler bl.a. med Ropo Dog and Horses, VA Energi og Fritid, OK 
Benzin og så blev jeg kontaktet af Land og Fritid, der ikke kunne forstå, at vi ikke havde en aftale længere… 
så den er nu genoprettet, med de samme betingelser som i 2013. De nye aftaler skal vurderes i løbet af det 
kommende år, og så kan den nye bestyrelse tage stilling til, om de skal fortsætte. 
 
Nøkkvi er ikke bare ”en lille klub”! Det er vist blev slået fast! Heller ikke når det kommer til den geografiske 
spredning af medlemmerne: Vi spreder os ud over hele den midtjyske region og i enkelte tilfælde også 
længere væk. Da jeg gjorde medlemstallet op, inden medlemsåret 2014 blev afsluttet, var vi oppe på 244 
aktive medlemmer – med det i mente har jeg lige udstedt medlemskort med nummer 303! Der er stadig 
flest kvinder – om de er single eller ej, vil jeg ikke komme ind på, men det kan da godt være, at vi nu skal 
have sat gang i nogle de datingarrangementer, som Mette kom ind på sidste år! Den vil jeg dog lade være 
op til Kursus og foredragsudvalget i 2015 – eller måske skal vi lægge op til, at vi nedsætter et 
kærlighedsudvalg, der kan tage sig af den type arrangementer i fremtiden! Hvad siger I?? 
 
Nøkkvi er en klub, der fremhæver det sociale samvær, og vores arrangementer sætter rammerne på fineste 
vis. I årets løb har vi kunne tage del i Jon Kursus, sommerlejr (for børn og unge), parellikursus og selvfølgelig 
også de traditionsrige arrangementer: Kr. Himmelfartsridt, Ringridning og Hubertusjagt, og ikke at glemme 
de mange ture der arrangeres både i vores nærmiljø og steder vi ikke kommer så tit. Alt sammen 



arrangementer der er med til at folk mødes og hygger sig. Personligt vil jeg utrolig gerne fremhæve vores 
unge medlemmer. Jeg var selv så heldig at være en del af Nökkvis Sommerlejr på Havredalbanen, og det var 
simpelthen så dejligt og livsbekræftende at møde de unge mennesker. Til trods for en enkelt vandspreder 
der skabte kaos blandt unger og heste, så forløb den uden problemer. Men med den slags medlemmer, så 
er Nökkvis fremtid også sikret. 
 
Vi har mange værdiskabende aktiver i vores klub, som er med til at sikre, at vi ved hvad der foregår: vores 
hjemmeside, Klubbladet og facebook. Hjemmesiden og klubbladet er hovedsageligt baseret på 
informationsgivning og envejskommunikation, mens facebook åbner op for helt nye strømme af 
information og kommunikation. På sidste generalforsamling blev det taget op, og jeg vil igen tage emnet 
op: tonen man holder i debatter på facebook! Det er så vigtigt, at vi ikke lader nogle enkelte negative toner 
sætte standarden for hvordan vi kommunikerer med hinanden! Uden at nævne navnet, så har mange af os 
fulgt udviklingen i en af vores naboklubber, og har derved set hvor galt det kan gå, når folk smider 
hæmningerne på facebook! Så hold en god tone, når I bruge Nökkvis facebook. 
Nökkvis facebookside kan bruges til så meget godt! Vi kan informere, kommunikere og så kan man også 
lære noget af de opslag andre ligger op, eller de debatter der foregår derinde. Det er bare vigtigt at vi 
skriver derinde, som vi vil tale til hinanden, hvis debatten foregik ansigt til ansigt. 
 
Heldigvis er der meget positivt at mødes med jer alle sammen i den virkelige verden. Så jeg håber – 
personligt – at jeg kommer til at se jer alle sammen til forskellige arrangementer i det nye år. 
 
På hele bestyrelsens vegne siger jeg tak for et godt 2014. Vi ses i 2015! 
 
 
 


