Bestyrelsen, den 7. februar 2012

Referat af ekstraordinær generalforsamling, mandag den 6. februar 2012
Dagsorden:
1. Valg af dirigent, 2 stemmetæller og referent
Bestyrelsen foreslog som dirigent: Helle Madsen
som stemmetæller: Lis Christensson og Anne Seidenfaden
som referent: Britha Skov Jensen alle blev valgt uden modkandidater.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovlig indvarslet.
Der var fremmødt 26 stemmeberettigede medlemmer.
2. Bestyrelsens forslag til nye klublove.
Britha gennemgik de nye klublove, med følgende kommentarer.
De nuværende har været gældende siden 1985 med 11 løbende rettelser. Den stedfundne
udvikling har bevirket at de nuværende ikke er tidssvarende.
De væsentlige ændringer er at de nuværende 7 bestyrelsesposter nedsættes til 5, at
udvalgene nedsættes af den valgte bestyrelse, således at der til enhver tid er de udvalg som
der er behov for.
Passive medlemmer får stemmeret og er valgbare til bestyrelsen. Klubkontingentperioden
ændres således at den følger perioden som opgøres til Høje-Taastrup Kommune og Dansk
Idrætsforbund. 1. januar til 31. december.
Opløsning af rideklubben er mere hensigtsmæssig i tilfælde af konkurs.
Dansk Rideforbund og Høje-Taastrup Kommune har godkendt de nye klublove.
I høringsfasen, 1. januar til 31. januar 2012, har bestyrelsen ikke modtaget noget
ændringsforslag. Fra de fremmødt var der ikke noget spørgsmål eller ændringsforslag.
Derefter gik man over til skriftlig afstemning:
10 stemt imod forslaget 16 stemt for forslaget.
Dirigenten kunne derfor konstatere at forslaget var forkastet med 1 stemme, ændringer af
klublove kræver 2/3 del flertal.
Dirigenten, formanden og deltager opfordrede forsamlingen til at fremkomme med deres
begrundelse for at de forkastede forslaget, der var ingen der ønskede at besvare eller
kommenter henvendelserne.
Evt.
Rikke orienterede om de nye græsningsarealer som det nu endelig er lykkedes at få i
samarbejde med Høje-Taastrup Kommune. Vi forventer at arealet kan tages i brug i sommeren
2013.
Dirigenten takkede for god og orden, Britha takkede Helle for hjælpen som dirigent.
Helle Madsen
Dirigent
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