Indkaldelse
Ekstraordinær Generalforsamling i Birkerød Rideforening d. 11. marts kl. 19:00
Kære alle medlemmer på BRF,
Bestyrelsen har i januar varslet prisstigninger for opstaldning af private heste og ponyer på BRF. På
et møde mellem bestyrelsesrepræsentanter og dele af pensionærerne på BRF d. 31/1-2019 blev der
efterfølgende indgivet en begæring om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med
mistillidsvotum til bestyrelsesformanden som eneste dagsorden. Begæringen opfyldte på daværende
tidspunkt ikke kravene til indkaldelse.
I mellemtiden har vi i Bestyrelsen kommunikeret datoen for den Ordinære Generalforsamling, d. 30.
marts, 2019 kl. 10:00. Dog synes dette ikke at være tids nok for de, der har indsendt begæringen. En
ny liste med underskrifter er derfor fremsendt med gyldighed fra d. 20. februar, 2019.
På baggrund af dette er vi som Bestyrelse forpligtet til at indkalde til Ekstraordinær
Generalforsamling, som skal finde sted i løbet af tre uger fra begæringens modtagelse. Vi indkalder
derfor nu alle stemmeberettigede medlemmer, til ekstraordinær generalforsamling

Mandag d. 11. marts 2019, kl. 19:00 i Store Sal på Hovedbiblioteket i Birkerød.
BRFs vedtægter i forhold til stemmeret
-

Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret, hvis de har betalt kontingent.

-

Passive medlemmer, som er forældre til juniormedlemmer, har også stemmeret.

-

Forældre til juniormedlemmer har stemmeret (uden medlemskab). Dog kun en forælder pr.
juniormedlem. Og kun en stemme pr. forælder.

-

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Mød derfor gerne op og afgiv din stemme på vegne af dit barn!
Andre, der ikke opfylder ovenstående punkter, vil ikke have adgang til generalforsamlingen. Dette
gælder også medlemmer med kontingentrestance.
Punkter på dagsordenen, som indgivet af underskrivere på begæringen (citat):
1. Formand, Ulrike Møgelvang, skal træde ud af Bestyrelsen:
a. Afstemningen skal lyde – ’Skal Ulrike træde ud af Bestyrelsen – Ja/Nej’
2. Nyvalg af Bestyrelsesmedlemmer.
Skulle resultatet af afstemningen af punkt 1) være ’Nej’ vil Bestyrelsen fortsætte arbejdet for BRF. Der
er mulighed for at vælge et medlem mere ind i bestyrelsen under pkt.2.
Skulle resultatet af afstemningen af punkt 1) være ’Ja’, trækker hele Bestyrelsen sig med det samme
og overlader arbejdet til en ny gruppe, der vælges på dagen ref. pkt.2.
Vi håber på godt fremmøde og repræsentation fra alle dele af BRF.
Bestyrelsen, 24.02.2019

