BIRKERØD RIDEFORENING
Ny Bakkegård Turistvej 175 3460 Birkerød
Mail kontor@b-r-f.dk CVR 50693112

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING – 16-SEP-2018 - REFERAT
Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling i Birkerød Rideforening (CVR-nr. 50693112) søndag, den
16. september 2018 kl. 15 i kantinen på BRF, Turistvej 175, 3460 Birkerød
Formand Ulrike Møgelvang bød velkommen.

1. Valg af dirigent
Karoline Møgelvang blev valgt til dirigent.

2. Valg af referent
Astrid Heide Petersen blev valgt til referent.

3. Valg af 2 stemmetællere
Følgende blev valgt som stemmetællere
•
•

Pernille Fritz Vilhelmsen
Julia Bech-Azeddine

4. Opgørelse af antal stemmeberettigede, der er til stede ved den
ekstraordinære generalforsamling
Der blev opgjort 20 stemmeberettigede på mødet.

5. Afstemning vedr. reviderede vedtægter, som vedtaget på den ordinære
generalforsamling, den 25. februar 2018.
Det blev fremlagt at Ulrike Møgelvang, at de reviderede vedtægter er fremsat til afstemning som besluttet
på Generalforsamlingen i februar.
Det blev afklaret at de reviderede vedtægter til afstemning, er som de der blev fremlagt på
Generalforsamlingen 25. februar 2018, med implementering af de på Generalforsamlingen 25. februar
2018 aftalte ændringer. De reviderede vedtægtsforslag er blevet godkendt hos Dansk Rideforbund.
Der var spørgsmål og diskussion, hvorvidt det er rimeligt at forældre til rideskoleelever har ret til at stemme
– fordele og ulemper ved dette. Der var uenighed om, hvorvidt det er er rimeligt/urimeligt.
Der blev stemt om accept af de reviderede vedtægter ved anonym afstemning (opgjort af stemmetællere):
•
•
•

Stemmer For: 15
Stemmer Mod: 4
Stemmer Blank: 1

Derved blev de reviderede vedtægter accepteret med mere end 2/3 af stemmerne, og derved gyldige fra
dags dato.
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6. Valg af mindst ét medlem til bestyrelsen, da Charlotte Løbnitz Bager har
trukket sig, samt eventuel(le) suppleant(er).
Følgende stillede op. Det er blevet bekræftet, at alle er medlemmer:
o
o
o

Joan Friis-Pieper – Rideskolemor gennem en del år. Rider selv. Ingeniør med specialviden
indenfor afløbsteknik og klimateknik og -tilpasning.
Charlotte Brostrøm – meget solid ekspertise indenfor alle områder indenfor hesteverdenen
Pernille Fritz Vilhelmsen (suppleant) – rideskolemor og part på Spiderman. Professionelt
Talentchef for en global virksomhed.

Alle blev valgt ind.

7. Eventuelt
•

•
•
•

Rygeregler – Der har været en episode med en besøgende, der røg inde i boksen. Der er også
nogen, der ryger også andre steder end bag tantestalden. Det er vigtigt at alle overholder regler af
hensyn til brandsikkerheden (rygning på matriklen er jf. Reglementet kun tilladt bag Tantestalden)
– og alle opfordres til at påtale og korrigere afvigelser.
Arbejdsdag – næste lørdag. Alle opfordres til at komme
Nyt foder – er kommet hjem og er begyndt at blive kørt ind. Indtil 1. oktober kan pensionærer
spørge Charlotte Bager ved behov/spørgsmål vedr. den enkelte hest.
Ny/vedligehold af banerne – flere opfordrede til at der blev kigget på behov for evt.
opfyldning/andet vedligehold.

/Astrid Heide Petersen, 16-sep-2018

