
From: Jensen, Michael [mailto:michael_jensen@europe.pall.com]  
Sent: 8. april 2016 14:41 
To: Falken 
Subject: Sv: Indbydelse til Ekstraordinær Generalforsamling. 

     
Hej Birgitte, 

  

Tak for din mail. 

  

På generalforsamlingen aftaltes det at bestyrelsens forslag skulle fremlægges på en 

ekstraordinær generalforsamling indenfor 3 måneder. Så selvom dit spørgsmål er relevant, er 

det ikke rigtigt at ændre en aftale indgået på generalforsamlingen. 

  

Dog kan jeg oplyse:  

Bestyrelsens forslag i høj grad beror på om der er grundlag for en ride klub. På 

generalforsamlingen var dette ikke tilfældet. Vi overvejer derfor forskellige scenarier og vil 

først færdiggøre vores forslag på et bestyrelsesmøde lige optil den ekstraordinære 

generalforsamling. 

  

Målsætningen er naturligvis at føre klubben videre, men uden medlemmernes opbakning til at 

besætte vitale poster som kassér og formand er det ikke muligt. Vi sendte derfor efterfølgende 

den ordinære generalforsamling et brev ud til alle medlemmer, med en forklaring af aktuelle 

status for at være sikre på at dette står klart for alle. 

  

Udover bestyrelsens løsningsforslag, er der under punktet "indkommende forslag" mulighed for 

alle medlemmer til at komme med deres eget løsningsforslag, samt at bringe dette til 

afstemning. 

  

Jeg håber dette svarer på dit spørgsmål. 

Såfremt du eller andre har yderligere spørgsmål eller kommentarer er i naturligvis velkommen 

til at kontakte mig eller andre i bestyrelsen direkte. 

På forhånd Tak og god weekend ! 

  

Hilsen Michael 

Tlf; 5116 9818 

 
Fra: Birgitte Carlsen <horsenaes@live.dk> 
Sendt: 8. april 2016 13:40 
Til: Falken;  
Emne: RE: Indbydelse til Ekstraordinær Generalforsamling.  
 
Tak for indbydelsen. 

Er der mulighed for at få udsendt bestyrelsens løsningsforslag, inden den ekstraordinære 
generalforsamling afholdes? 

Jeg syntes det er vigtigt og rimeligt, at alle klubbens medlemmer får mulighed for, at læse 
forslaget igennem inden mødet, så man kan tage stilling til det og have mulighed for, eventuelt at 
handle på det. 

Det er jo klubbens fremtid det gælder!!!  

Mvh Birgitte Carlsen 

mailto:horsenaes@live.dk


 
  

 
Date: Tue, 5 Apr 2016 17:29:03 +0200 
To: Falken 
Subject: Indbydelse til Ekstraordinær Generalforsamling. 

Kære medlemmer,  
 
Venligst se vedhæftede indbydelse. 
 
Med venlig hilsen 
 
Rideklubben Falken 


