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REFERAT AF HOLTE RIDEKLUBS EKSTRAORDINÆRE
GENERALFORSAMLING
DECEMBER
HOLTE RIDE-KLUB
Formand Niels Andersen byder velkommen til den ekstraordinære generalforsamling
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Ændring af klubbens vedtægter, således at såvel ordinære som ekstraordinære

generalforsamlinger kan indkaldes ved opslag og e-mail, dog skal der fremsendes brev til
medlemmer hvor e-mail adressen ikke er registreret i klubben.
3. Ændring af vedtægter, således at det klart fremgår, at man skal være 18 år før end man

har stemmeret til generalforsamlinger.
4. Afstemning om mistillidsvotum til bestyrelsen i henhold til indsendte forslag fra en

gruppe medlemmer. Afstemningen skal efter anmodning foregå skriftligt.
5. Valg af bestyrelse, såfremt punkt 4 medfører et mistillidsvotum.
6. Modtaget forslag om en vedtægtsændring af paragraf 6, hvor teksten ændres fra, at der

skal være 30 stemmeberettigede til at anmode om indkaldelse til en ekstraordinær
generalforsamling ti, at der skal være 90 stemmeberettigede til at anmode om indkaldelse
til en ekstraordinær generalforsamling.
7. Eventuelt

Punkt 1: Valg af dirigent

Dirigenten præciserer at generalforsamlingen er korrekt indkaldt. Der har i forbindelse med
indkaldelsen været problemer med medlemslisterne, men ikke så graverende at dirigenten vil erklære
generalforsamlingen for ugyldig. Dirigenten påpeger, at der fra bestyrelsens side er arbejdet hård for at
få listerne i orden og alle medlemmer med, på trods af problemer med computersystemet, og at dette
er godt nok.
Dernæst påpeger dirigenten, at der på generalforsamlingen ikke kan afholdes afstemninger om emner,
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der ikke står oplyst på selve indkaldelsen.
Dirigenten påpeger, ift. debatten om stemmeret til forældre hvis børn er medlemmer, men under 18 år,
at der er modtaget svar fra kommunen, dansk idrætsforening og dansk Ride forbund. Svaret tolkes til
at betyde at forældre kan stemme på vegne af deres børn, såfremt børnene er under 18 år og
medlemmer af Holte Ride-klub. Hvis dette ikke håndhæves risikerer klubben at miste sit kommunale
tilskud.

Punkt 2: Ændring af klubbens vedtægter, således at såvel ordinære som ekstraordinære
generalforsamlinger kan indkaldes ved opslag og e-mail, dog skal der fremsendes brev til
medlemmer hvor e-mail adressen ikke er registreret i klubben.
Der stemmes for ændringer af vedtægterne med 2/3 flertal for dette, ligesom på foregående
ekstraordinære generalforsamling i september.
Punkt 3: Ændring af vedtægter, således at det klart fremgår, at man skal være 18 år før end
man har stemmeret til generalforsamlinger.
Der er ingen afstemning om dette punkt, da det allerede er pointeret, at forældre har ret til at stemme
på vegne af deres barn, såfremt barnet er medlem og under 18 år. Barnet behøver ikke selv at være til
stede ved afstemningen.
Punkt 4: Afstemning om mistillidsvotum til bestyrelsen i henhold til indsendte forslag fra en
gruppe medlemmer. Afstemningen skal efter anmodning foregå skriftligt.
Formanden for Holte Ride-klub, Niels Andersen, har ordet inden afstemningen.
Formanden oplyser, at alle fem pladser i bestyrelsen vil være til afstemning på den ordinære
generalforsamling. Indsendelsesfristen for nye kandidater er 15. Januar, 2014.
Formanden understreger herefter, at betaling for undervisning ikke er tilladt uden om kontoret. Dette
bør ingen være i tvivl om. Ingen ansatte har ret til at modtage afregning uden om klubben. Der skal
afregnes, da en procentdel af betalingen går til klubben, og da der forventes fuld gennemsigtighed.
Det vil blive indføjet i velkomstskriftet til nye medlemmer, at al afregning foregår via kontoret.
Herefter er ordet frit til forsamlingen.
Der rejses kritik af kommunikationen mellem bestyrelsen og medlemmerne, men et medlem af det
nyudnævnte kommunikationsudvalg påpeger, at der ikke var mange, der dukkede op på det netop
afholdte kommunikationsmøde, hvor også medlemmer fra bestyrelsen deltog.
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Dernæst debatteres det om der foregår nok aktiviteter for børn på Holte Ride-klub og hvorvidt det er
bestyrelsen eller den tidligere daglige ledelse, der er skyld i, at der netop nu er en del tomme bokse på
Holte Ride-klub.
Dernæst debatteres det hvorvidt bestyrelsen har ret til at ekskludere medlemmer.
Resultatet af mistillidsafstemningen er:
49 stemmer ja til mistillidsvotum, 73 stemmer nej og 3 stemmer blankt.
Bestyrelsen bliver derfor siddende.
Punkt 5: Valg af bestyrelse, såfremt punkt 4 medfører et mistillidsvotum.
a. Jf. Vedtægternes punkt 7 skal der vælges 5 seniormedlemmer, hvoraf de tre skal have særlig
tilknytning til stedet, ved enten at være ejer af en i klubben opstaldet hest, være ægtefælle eller
samlever med hesteejer, eller mindst 1 år før valget have haft part på en af privat ejet hest.
Medlemmer, der ønsker at stille op til bestyrelsen skal skriftligt fremsende meddelelse til
klubbens kontor, Egebækvej 22, 2840 Holte inden generalforsamlingen.
Frafaldes

Punkt 6: Modtaget forslag om en vedtægtsændring af paragraf 6, hvor teksten ændres fra, at
der skal være 30 stemmeberettigede til at anmode om indkaldelse til en ekstraordinær
generalforsamling ti, at der skal være 90 stemmeberettigede til at anmode om indkaldelse til en
ekstraordinær generalforsamling.
Resultatet af afstemningen er:
67 stemmer imod vedtægtsændringen, 30 stemmer for.
Punkt 7: eventuelt:
Anne-Mette Binder opfordrer til at klubben nu kommer videre. Fra 2014 skal alle foreninger formulere
en frivillige strategi. Der opfordres til at man udviser respekt for det arbejde der løftes og give en hånd
med.
Astrid Leth oplyser at klubmesterskabet afholdes d. 29 december, og efterfølges af en fest om aftenen
hvor mestrene fejres.
Ponyforældre opfordres til at arrangerer ponystævner og Astrid Leth tilbyder i den henseende at
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hjælper gerne med gode råd.
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