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Rideklubben Falken 

DAGSORDEN 

2. Ekstraordinær generalforsamling d. 8. november 2017 kl. 19.00 

Sted: Føllegården, Føllegårdsvej 4, 3320 Skævinge 

Baggrund for indkaldelse af 2. ekstraordinær generalforsamling 

Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling på Føllegården mandag d. 30. oktober 2017 kl. 19-23 

i medfør vedtægternes §15.  

Dagsordenen var:  

1) Valg af dirigent 

2) Baggrund for indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling 

3) Budget og forventet aktivitet for 2018 

4) Opdateret medlemsliste og beretning om årets aktiviteter og begivenheder 

5) Klubbens fremadrettede hjemsted, herunder kontraopsigelse/ophævelse af eksisterende lejemål 

– alternativt, opløsning af Rideklubben Falken 

6) Evt.  

Referat for dagsordenen udsendes særskilt. På grund af tidsperspektivet den videre sagsbehandling 

udsendes forud for referatet dagsorden for aftalt supplerende ekstraordinær generalforsamling.  

Forud for behandlingen af punkt 5 blev der fremsendt medlemsønske om, at få klarlagt hvorvidt 

bestyrelsen ville stille sit mandat til rådighed for medlemskredsen.  

Bestyrelsens repræsenterede medlemmer, besluttede på den foranledning, at lade de fremmødte 

tilkendegive ved skriftlig afstemning hvorvidt:  

- At der var tillid til bestyrelsen.  

Der kunne stemmes: Ja, Nej, klar angivelse af blank stemme.  

Stemmeafgivningen blev:  

Ja: 17 

Nej: 19 

Blank: 4 
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På baggrund af afstemningens resultatet besluttede bestyrelsen, at indstille til, at der ved en supplerende 

ekstraordinær generalforsamling sker en prøvelse af bestyrelsens mandat.  

Det aftaltes således, at bestyrelsen indkalder til en fornyet ekstraordinær generalforsamling med 

prøvelse af valgt samt eventuelt valg af ny bestyrelse som eneste beslutningspunkt på dagsordenen.  

Der blev drøftet, at der om mulig skulle ske indkaldelse til generalforsamlingen d. 13. november 2017 -

alternativt en anden dato i uge 46.  

Bestyrelsen havde, efter mødet, en drøftelse med advokat Ejner Bækgaard. Det er bestyrelsens ønske, 

at Ejner Bækgaard igen deltager og fungere som dirigent på denne supplerende ekstraordinære 

generalforsamling.   

 

Ejner Bækgaard har tilbudt at deltage i mødet inden for det fastpris honorar der blev drøftet på den 

ekstra ordinære generalforsamling, i alt 5.000 kr. + moms.   

Ejner Bækgaard har desværre ikke mulighed for at deltage i uge 46 eller 47. Da den siddende bestyrelse 

ønsker, at klubben får valgt en beslutningsdygtig bestyrelse hurtigst muligt, har bestyrelsen derfor 

truffet beslutning om, at indkalde til denne 2. ekstraordinære generalforsamling onsdag d. 8. november 

2017, kl. 19-23 på Føllegård, Føllegårdsvej 4, 3320 Skævinge.  

 

Dagsorden er som følgende:  

 

1. Valg af dirigent 

 

2. Prøvelse af bestyrelsens mandat, herunder evt. valg til bestyrelse efter reglerne i vedtægternes 

§ 7 

Der er ingen suppleanter til den siddende bestyrelse. Disse pladser vil således også være på valg.  

3. Eventuelt 

 

 

Bestyrelsen  

 


