Save the date – Ordinær Generalforsamling i Birkerød Rideforening
Kære alle medlemmer på BRF,
På et møde mellem bestyrelsesrepræsentanter og dele af pensionærerne på BRF d. 31/12019 blev der til bestyrelsen indgivet en begæring til indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling med mistillidsvotum til bestyrelsesformanden som eneste dagsorden.
Begæringen er vedhæftet. Denne begæring er efterfølgende indsendt til Dansk Rideforbund,
der pr. 6/2-2019 informerer bestyrelsen om at begæringen ikke opfylder de formelle krav til
indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling. Kravet om ekstraordinær generalforsamling
kan dermed ikke opfyldes, men vi beder derfor alle medlemmer reservere datoen til den
Ordinære Generalforsamling, der vil blive afholdt lørdag d. 30/3-2019 kl. 10:00, i salen på
Hovedbiblioteket i Birkerød.
Punkter på dagsordenen til den ordinære generalforsamling bedes indsendt inden 15.
februar som beskrevet i vedtægterne. Vi vil sende den endelige agenda ud, inklusiv
indsendte punkter, senest 15. marts. Vi vil i indkaldelsen udover agendaen inkludere
regnskabet for 2018 samt budget for 2019.
På ovennævnte møde d. 31/1 blev der samtidig stillet spørgsmålstegn ved gyldigheden af
den konstituerede bestyrelse, mere bestemt bestyrelsesmedlem Joan Friis-Piper, og dermed
også gyldigheden af de varslede prisstigninger til opstaldning. I den fra Birgit Volkær
Petersen fra pensionærgruppen fremsendte tillægsreferat formuleres klagen således:
“Angånde Joan Friis-Pieper; det er alene bestyrelsens ansvar at sørge for at de personer som
tegner bestyrelsen er aktive medlemmer af foreningen på det tidspunkt hvor de træder ind i
bestyrelsen. Da Joan på tidspunktet for sin indtræden i bestyrelsen ikke var aktivt bruger af
Birkerød rideforening faciliteter, som det kræves ifølge foreningens vedtægter § 7 ..., kan der
ikke herske tvivl om at de beslutninger, der for BRF har haft en væsentlig betydning for
belastningen af økonomien som bestyrelsen har truffet i den periode hvor Joan har udgjort en
del af bestyrelsen er truffet på et ugyldigt grundlag. Såfremt bestyrelsen ikke tager dette til
efterretning og ekskluderer Joan Friis-Pieper samt erklærer den varslede prisstigning for
ugyldig, som det også blev erkendt af bestyrelsens repræsentanter på pensionærmødet den
31.01.2019, vil de menige medlemmer tage kontakt til kommune og rideforbund og gøre
opmærksom på dette forhold.”
Vi har bedt om vejledning hos Dansk Rideforbund, men afventer stadigvæk svar. Vi forventer
at kunne vende tilbage efter vinterferien.
En mere udførlig gennemgang af baggrund og regnskabstal, der ligger til grund for
prisstigningerne til opstaldning vil blive vedsent materialet til generalforsamlingen som
supplement til den allerede delte oversigt over omkostninger ved opstaldning.
Vi håber på godt fremmøde d. 30/3 fra alle medlemmer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

(E-mail udsendt 7. februar 2019)

