Ekstraordinær generalforsamling i Vejle Rideklub den 10. december 2015 kl. 19.00
Sted: Vejle Rideklub, Ibækvej 15, 7100 Vejle, Muleposen

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Valg af stemmeudvalg
Begrundelse for mistillid til bestyrelsen
Valg af formand
Valg af bestyrelse
Valg af suppleanter
Evt.

Formand, Danni Bjerremand, bød velkommen og redegjorde for, at den ekstraordinære generalforsamling
var indkaldt som følge af, at 15 % af medlemmerne havde indgivet skriftlig begæring herom, jf. vedtægtens
§ 13. Han redegjorde desuden kort for nogle af de udfordringer, den siddende bestyrelse har været stillet
over for i konstitutionsperioden.

Ad 1) Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Jørgen Tolstrup som dirigent. En enig generalforsamling valgte Jørgen Tolstrup som
dirigent.
Jørgen Tolstrup takkede for valget og konstaterede med forsamlingens tilslutning, at den ekstraordinære
generalforsamling var lovligt varslet og beslutningsdygtig. Jørgen Tolstrup redegjorde for dirigentens rolle
som ordstyrer og opridsede ”spillereglerne”. Herunder blev dagsorden gennemgået. Endvidere blev der
redegjort for vedtægtens § 11 om valgbarhed til bestyrelsen og stemmeret. Dirigenten opfordrede i den
forbindelse generalforsamlingen til at fravige vedtægtens § 11 om valgbarhed, således at der kunne
indrømmes valgbarhed til personer, der var mødt som værge for et umyndigt medlem, der opfyldte de
øvrige valgbarhedsbetingelser, det vil sige minimum tre måneders medlemskab og betalt kontingent. Ingen
af de tilstedeværende protesterede mod konkret at fravige vedtægten på dette punkt.
Dirigenten oplyste endelig, at hver stemmeberettiget i forbindelse med pkt. 4. valg af formand, kunne
afgive en stemme, mens der i forbindelse med punkt 5. valg af bestyrelse kunne afgives tre stemmer pr.
stemmeberettiget.

Ad 2) Valg af stemmeudvalg
Mette Falkenskov og Nanna Harder blev valgt til i samarbejde med dirigenten at optælle stemmer efter
punkterne 4, 5 og 6.
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Ad 3) Begrundelse for mistillid til bestyrelsen
Jesper Lawcock redegjorde for, at baggrunden for ønsket om ekstraordinær generalforsamling, er, at der,
siden den ordinære generalforsamling i april måned, har været uro og stor udskiftning i bestyrelsen.
Således var der tilbage blot to bestyrelsesmedlemmer, der var valgt af medlemmerne. Bestyrelsen bør
afspejle medlemmernes ønsker og bør derfor være medlemsvalgt. Desuden redegjordes for bekymring
omkring klubbens økonomi, idet priserne er hævet ganske meget i løbet af efteråret uden, at
medlemmerne har fået mulighed for at få indsigt i aktuelle regnskabstal eller beregningerne, der har
dannet grundlag for prisstigningerne. Der er således et udtalt ønske om gennemsigtighed og samarbejde på
tværs af interesser, hvilket tilsyneladende ikke er blevet imødekommet af den siddende bestyrelse. Endelig
savnes der i alle henseender kommunikation fra bestyrelsen. Det anerkendtes imidlertid også, at der har
været store udfordringer i forhold til den ”nedlagte” hjemmeside og de negative følger, det har haft.
Det blev drøftet, at der er en dårlig stemning i klubben, og at det har karakter af ”fløjkrig”, hvilket ikke er
godt, hverken for de, der færdes i klubben til daglig, eller for klubbens rennomé. En eventuel ny bestyrelse
har således en stor opgave i forhold til at arbejde med at forbedre stemningen og trivslen i klubben.
Der var spørgsmål til, hvorfor tidligere bestyrelsesmedlemmer havde trukket sig. To tilstedeværende
tidligere bestyrelsesmedlemmer valgte at redegøre for deres bevæggrunde for at udtræde af bestyrelsen.
Der var spørgsmål til konkrete personsager og aktuelle konflikter, hvilke bestyrelsen under hensyn til
tavshedspligt og almindelig respekt ikke ønskede at besvare.

Ad 4) Valg af formand
Dirigenten tilkendegav, at den, der bliver valgt som formand, efter hans opfattelse er på valg igen til
førstkommende ordinære generalforsamling. Det samme vil være tilfældet for de valgte
bestyrelsesmedlemmer, jf. dog vedtægtens § 9.
Danni Bjerremand og Jesper Lawcock stillede op som kandidater til formandsposten. Der var mulighed for
at stille spørgsmål til kandidaterne.
Der blev afholdt skriftlig afstemning, jf. vedtægtens § 11. Dirigenten oplyste, at der var afgivet 148
stemmer. 1 stemme var blank. Der var afgivet 88 stemmer på Jesper Lawcock og 59 stemmer på Danni
Bjerremand. Dirigenten konstaterede således, at Jesper Lawcock var valgt som ny formand i Vejle Rideklub.

Ad 5) Valg af bestyrelse
Følgende stillede op:
-

Julie Breum
Carsten Falkenskov
Betina Molter
Danni Bjerremand
Jette Bisgaard
Lotte Halskov
Steen Dybdal
Charlotte Guttenberg
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-

Susanne Kryger

Kandidaterne havde hver især lejlighed til at motivere deres kandidatur. Der var desuden mulighed for at
stille spørgsmål. Efter stemmeoptælling konstaterede dirigenten, at følgende var blevet valgt:
-

Julie Breum
Carsten Falkenskov
Betina Molter
Jette Bisgaard
Steen Dybdal
Danni Bjerremand

Ad 6) Valg af suppleanter
Søren Karlskov og Jan Jessen stillede op til suppleantposterne. Da der skulle vælges to suppleanter, kunne
dirigenten konstatere de to kandidater for valgt uden afstemning.

Ad 7) Evt.
Dirigenten opfordrede forsamlingen til at se fremad og alle medvirke til at undlade/standse
”staldgangssladder”.

Referent:
Julie Breum
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