
Kære Nøkker, 

 

Vi har i bestyrelsen glædet os til årets generalforsamling. Det kan der være mange 
grunde til – den gode mad bagefter, at det altid går så hurtigt – men mest fordi det 
er sådan en god måde ligesom at få rundet året af på – vi er som bestyrelse færdige 
med arbejdet, årets sidste tur, nemlig juleturen – står Anette og Ejvind jo for. 
Generalforsamlingen er jo også altid en god lejlighed til at se og tale med rigtig 
mange af klubbens medlemmer, og vi vidste p.g.a tilmeldingen til julefrokosten, at 
der ville være rigtig mange i år – det er da dejligt – så velkommen til jer alle – skønt 
at se jer! Jeg håber i lige vil fylde kaffekopperne op – og sende småkagerne rundt, 
for vi fra bestyrelsen har meget på hjertet i år. 

Typisk gør vi her i beretningen året op – i år vil vi ikke nævne alle aktiviteterne – 
men bare konstatere at der IGEN har været et kæmpe udbud, både med kendte 
arrangementer og også en hel del nye tiltag. Rigtig mange Nøkker har deltaget hen 
over året, nogen benytter sig af mange tilbud, nogen kun af få. Men kendetegnet for 
de fleste arrangementer er, at der dukker nye medlemmer op næsten hver gang – 
folk der lige har meldt sig ind, eller som egentlig har været med længe, men måske 
ikke før har deltaget. Det er altid spændende, og vi håber de har følt sig velkomne. 
Det er nemlig noget af det allervigtigste – at vi får set dem, talt med disse nye 
medlemmer, præsenteret dem for så mange så muligt, så at de hurtigst muligt føler 
sig som Nøkker.  

Vores medlemstal sidste år endte op med 240 medlemmer (opgjort pr. 30. sept), så 
mange har vi aldrig været før tror jeg – i hvert fald ikke i de sidste 10 år hvor jeg har 
været med. Det er dejligt, men det forpligter selvfølgelig også lidt. Kigger man lidt 
statistisk på det – så var der 64 mandlige og 176 kvindelige medlemmer. Kan man 
bruge det til at sælge medlemsskaber til single mænd? – vi ved det ikke – men 
måske skulle man prøve! 152 af disse kvinder ligger i alderen 19 – 72 år, så der 
kunne vel egentlig være basis for et dating arrangement næste år? Sjovt nok når vi 
kommer til aldersgruppen over 60 – så er fordelingen jævn  med 15 mænd og 17 
kvinder – Det er da helt vildt hyggeligt og livsbekræftende synes vi! Vi har også 
mange børn – hele 34 medlemmer under 19 år. Vi ved ikke hvor mange af dem der 
er aktive, men der er da basis for at lave nogle aktiviteter målrettet mod denne 
gruppe også synes vi! Nok om statistikken 

Marianne vil senere komme tilbage til økonomien – men jeg vil da lige nævne årets 
dugfriske tal fra vores hovedsponsor Land og Fritid, som giver os procenter på 



næsten alle varer vi har købt hos dem. Der bliver omkring kr. 7000 kr. til os i år – 
superflot! Desværre kan de ikke fremadrettet blive ved med denne ordning, så der 
vil ikke komme noget nyt medlemskort til jer med februar bladet. Hoved firmaet bag 
Land og Fritid har omstruktureret, og de enkelte afdelinger har fået lidt mindre 
råderet. Jeg skal hilse og sige, at Nökkvi dog stadig er velkommen til at kontakte 
dem i forhold til præmier til forskellige arrangementer og annoncering, så vores 
samarbejde med Land og Fritid eksisterer stadigt, det er bare % der forsvinder. 

Året 2013 har også været året, hvor bestyrelsen ikke bare har synes det hele har 
været et sjovt arbejde. Der har været nogen lidt mindre positive episoder. Vi tænker 
her på nogle debatter på Facebook, hvor tonen har været lidt barsk. Det er ikke rart. 
Vi ved godt at ordet er frit i cyberspace– og det hverken kan eller skal der ikke laves 
om på – men hele bestyrelsen har været enige i, ikke at gå ret meget ind i debatter 
på facebook. Først og fremmest fordi vi ønsker at være enige om vores udmeldinger 
– og vi kan ikke tilbyde at mødes, hver gang nogen stiller et spørgsmål. Der har også 
været lidt mudder i et underudvalg, hvilket resulterede i, at næsten hele udvalget 
trak sig. Det er superærgerligt, for de mennesker som meldte sig til at sidde i 
udvalget, gjorde det jo alle, fordi de havde lyst til at gøre en indsats for klubben! 
Selvfølgelig kan man blive nødt til at trække sig af mange forskellige årsager, men vi 
håber så også at klubbens medlemmer kan forstå, at bestyrelsen ikke bare kan gå 
ind og overtage de arrangementer der lå i underudvalget – her tænker vi selvfølgelig 
på stævner. Bestyrelsen trækker jo i forvejen et andet læs.  

Heldigvis er det meste af bestyrelsens arbejde positivt. Og vi har rigtig godt nyt.  En 
stor del af Nökkvis aktiviteter ligger jo på banen i Havredal. Den er flittigt brugt af 
rigtig mange medlemmer – det er dejligt. Vi har jo haft en 5 årig kontrakt med udløb 
i 2015 – den forelå med Havredal Gl. skole. Denne skole er pr. 01 august blevet slået 
sammen med Havredal Landbrugsskole, så de samlet set nu hedder Det Ny 
Havredal. Vi var jo lidt spændte på hvad det ville betyde for os i Nökkvi. Kontrakten 
skulle genforhandles med den nye ledelse af skolen, og det var jo ikke til at vide om 
de synes vi var i vejen, og hellere ville bruge pladsen til noget andet? Det var 
heldigvis ikke tilfældet! Det Ny Havredal er rigtig glade for Nökkvi, og den kontakt vi 
tager til de unge mennesker på skolen. Faktisk så glade at Nökkvi bliver brugt som 
godt eksempel i det netværk, de er ved at etablere omkring skolen – både med 
andre foreninger og enkeltpersoner. Det kan vi faktisk godt være lidt stolte af! Vi har 
nu en ny kontrakt løbende frem til dec. 2018. Vi betaler stadig kun kr. 5000 i leje for 
den plads vi optager – og de vil fortsat holde de grønne arealer. Vi har fået grønt lys 
for at bygge et læskur – med tilhørende opbevaring til de mange rekvisitter klubben 



efterhånden er i besiddelse af. Vi har fået lov at opsætte en række faste minifolde, 
så hestene kan slappe lidt af, mens vi selv hygger os. Der kan opsættes et lavt 
dressur hegn, der hvor vi havde dressurbanen under DM sidste år, så at man kan 
ride på 2 baner samtidigt. Så i kan godt skrive værktøj og arbejdstøj på ønskesedlen 
til jul – for der bliver helt sikkert brug for jeres flittige hænder, når vi skal i gang med 
alle disse forbedringer! Men derudover har vi nu fået forhandlet os frem til at Det 
Ny Havredal i sommerhalvåret også vil hjælpe med at holde banen. De vil 2-3 gange 
ugentligt trække den over med nettet eller tromle. Men altså kun i sommerhalvåret 
kære venner! I vinterperioden er det stadig hjælp til selvhjælp, og det er vigtigt at 
banen bliver trukket af, når man har været der – ellers holder den ikke.  

Nu skal vi til at i gang med den mere spændende del af generalforsamlingen. Vi er 
en velfungerende klub med økonomien i orden, gode faciliteter, masser af 
medlemmer – så mon ikke også vi kan få et godt valg til de mange ledige poster der 
skal besættes i år. Husk at Nökkvi er vores allesammens klub, og at det faktisk er 
rigtig sjovt at være med til at præge udviklingen i den!  

Så kære Nøkker – på bestyrelsens vegne – tak for 2013 – og på gensyn i 2014. 


