Hvidovre-Avedøre Rideklub
Avedøre Slettevej 7C
2650 Hvidovre
36 77 06 26

Referat af den ekstraordinære generalforsamling 28. oktober 2011
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Besættelse af ledige bestyrelsesposter
a. Valg af 2 kasserere.
• 1 rideskolekasserer for en 2-årig periode
• 1 klubkasserer for en 1-årig periode

b. Valg af 2(3) bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode
• Suppleant Christian Ljørring modtager valg
• Mette Conradsen modtager valg
c. Valg af 1(2) bestyrelsesmedlemmer for en 1-årig periode
d. Valg af 1(2) suppleanter
Ad. 1.
Formanden bød velkommen og kom med en redegørelse for, hvorfor der var indkaldt til
ekstraordinær generalforsamling, hvilket arbejde der ind til dato er lavet og hvilke tiltag, man
forventer at gøre i fremtiden for igen at få en god rideklub.
Efterfølgende gennemgik formanden hvilke personer, bestyrelsen foreslår, skal sidde i den
kommende bestyrelse.
• Formand
Sophie Teglbjærg*
• Kasserer for en 1-årig periode
Mette Conradsen
• Kasserer for en 2-årig periode
Rikke Porting Høffding
• 2-årige bestyrelsesmedlemmer
Christian Ljørring
•
Maja Mikkelsen
•
Anne Juul
• 1-årige bestyrelsesmedlemmer
•
Inge-lise Lorenzen*
•
Søren N. Larsen
•
Berit Svart
• Suppleanter
•
Mai-Britt Ljørring*
•
Jimmy Jensen
Personer med * er ikke på valg
Maria Hess foreslår Jimmy Jensen, som ordinært medlem af bestyrelsen, men Jimmi takker nej.
Derefter vælges:

Kontaktnumre samt yderligere information kan findes på klubbens hjemmeside: www.hvr-rideklub.dk

Hvidovre-Avedøre Rideklub
Avedøre Slettevej 7C
2650 Hvidovre
36 77 06 26

Dirigent: Bo Dueholm
Referent: Sanne Knudsen
Stemmetællere: Ina, Katrine, Iben og Annette.
Efter valg af dirigent og referent, satte Ina spørgsmål ved Bos kompetence til hvervet som dirigent.
Der blev, ved håndsoprækning, stemt om, hvorvidt de fremmødte kunne støtte dette
synspunkt/forslag og der var et overvejende flertal for at Bo kunne fortsætte som dirigent.
Ad. 2.
Ina frembragte et mistillidsvotum til den del af bestyrelsen, der havde valgt ikke at forlade deres
poster.
Efter dialog i salen, blev reglerne tjekket via DRF’s hjemmeside, og det blev konstateret, at Ina var
berettiget til at stille bestyrelsen et mistillidsvotum.
Der blev derefter stemt om, hvorvidt der kunne stemmes for et mistillidsvotum til de siddende
bestyrelsesmedlemmer.
Resultatet blev:
• For et mistillidsvotum
12 stemmer
• Imod et mistillidsvotum
65 stemmer
Herefter blev der gået til afstemning om en ny bestyrelse.
Der var nogle, der undrede sig over, hvorfor Mette Conradsen var på valg. Mette forklarede, at
hun ville vælges af medlemmerne og derfor havde valgt at stille op på en 1-årig kasserer post i
stedet for den 2-årige kasserer post hun i forvejen bestred.
Resten af de opstillede kandidater motiverede, hvorfor de opstillede og fortalte lidt om hvem de
er.
Herefter blev der stemt om den af bestyrelsen foreslåede sammensætning af en ny bestyrelse og
samtlige kandidater blev valgt.

Kontaktnumre samt yderligere information kan findes på klubbens hjemmeside: www.hvr-rideklub.dk

