
 

 

REFERAT af ekstraordinær generalforsamling 13. november 2019  

Deltagere fra bestyrelsen: Jette Bonne, Tina Thomassen, Emilie Johansen 

1. Valg af dirigent  

Mette Lund Madsen er valgt  

2. Godkendelse af dagsorden, valg af referent, valg af stemmeudvalg 

Dagsorden godkendt, Referent Inge Ulrich Ernst, Stemmeudvalg: Hanne Dehn og Anders Egelund 

Der deltog 25 medlemmer – hvoraf 23 var stemmeberettigede – dvs. over 18 år.  

Valg af ny formand i stedet for Charlotte Gajhede  
- valget er gældende for resten af funktionsperioden (1. kvartal 2021) 

Kandidat til formandskab….   

Jette Bonne har tilbudt at tage formandsrollen frem til næste ordinære Generalforsamling ultimo Marts 2020. Jette 
Bonne blev valgt enstemmigt.  

3. Valg af bestyrelsesmedlem i stedet for Steen Nielsen 
- valget er gældende for resten af funktionsperiode (1. kvartal 2021) 

Kandidater til bestyrelsen? Cecilie Reinholdt Petersen – stald 6. Cecilie valgt enstemmigt frem til 03.2021. 

4. Eventuelt valg af yderligere bestyrelsesmedlem  

Anja Gade stald 3 opstiller som frem til ultimo marts 2020 – Ordinær generalforsamling. 

Hanne Dehn stald 3 opstiller frem til ultimo marts 2021 – Ordinær generalforsamling. 

5. Eventuelt valg af 1 suppleant.  

Majbrit Schwaner valgt som suppleant frem til ultimo 2021 

Ingelise Sørensen valgt som suppleant frem til ultimo 2020/2021 

HELE BESTYRELSEN KONSTITUERER SIG SELV  

Valgene af samtlige kandidater er valgt med 22 stemmer for og 1 undlader at stemme 

7. Eventuelt valg af juniorrepræsentant 
- valget er gældende for resten af funktionsperioden (1. kvartal 2020) 

Kandidat: Sophie Storgaard Clausen valgt frem til ultimo marts 2020 

 

 

 

 



8. Indkommende forslag  

-Kommentar: Ved indkaldelsen burde det have været præciseret at ’forslag skulle have været indgivet skriftligt’, og præcis inden 
hvilken dato. 

- Forslag indgået i aften: Der ønskes at regelsættet bøjes så klubmesterskabsdeltagelsen i springningen 2019 kan gennemføres 
uden krav om 3 måneders medlemskab af SIV. Dette udelukkende for dette springstævne og for at sikre gennemførelse. 

Afstemning for: 21 stemmer for og 2 undlader at stemme 

9. Eventuelt 

- Det opfordres til at der meldes hjælpere til springstævnet i weekenden 23. og 24. november. 

- Rideskolespringstævnet indbyder for første gang til, at privatryttere kan deltage. Stævnet afvikles den 8. december.  

- Drøftelse af den kommende lovpligtige ombygning. Drøftelsen er ikke taget til referat.  

Dirigenten afsluttede mødet kl. 20:30  

 

Således opfattet af referent.  

13.11.19 Inge Ulrich Ernst 

 

 


