Rideklubben Falken
REFERAT
Ekstra ordinær generalforsamling d. 30. oktober 2017 kl. 19.00
Sted: Føllegården, Føllegårdsvej 4, 3320 Skævinge
Baggrund for indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling
Som nævnt på årets generalforsamling, havde bestyrelsen kort før generalforsamlingen modtaget
oplysning fra Hanne og Rene Hartz om, at Hestevang hvor klubben har hjemsted, ophørte med
rideskoleaktiviteter pr. 1. april og gården skulle sælges. Bestyrelsen har efter gården er solgt og
overdraget til nye ejere, modtaget opsigelse af klubbens lejemål.
Om end opsigelsen af vores advokat vurderes at kunne anfægtes grundet formelle mangler, så er det
bestyrelsen opfattelse, at klubben skal finde et nyt sted snarest muligt. Bestyrelsen ønsker af hensyn til
klubbens økonomi, i den forbindelse, at omkostningsminimere udgifter relaterende til Hestevang.
Bestyrelsen stiller derfor et forslag om kontraopsigelse / ophævelse af lejemålet med forkortet varsel,
idet klubbens opsigelsen kan ske med 3 måneders frist, dvs. med virkning fra ultimo januar 2018.
Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes i medfør af vedtægternes § 15 med mindst 8 dages
varsel og indenfor 3 uger efter begæringen om en ekstraordinær generalforsamling er modtaget.
De af Annette Perkild foreslåede dagsordenspunkter blev i videst muligt omfang indarbejdet i
dagsordenen for generalforsamlingen.
Referat
Formand Michelle Knudsen bød de fremmødte velkommen. Michelle overlod ordet til advokat Ejner
Bækgaard der har bistået bestyrelsen i forhold til fortolkning af regler og vedtægter i forbindelse med
modtaget opsigelse og anmodning om ekstraordinær generalforsamling.
Louise Larsø valgt som referent for mødet.
Katrine Bjarni og Allan Knudsen (repræsenterende juniormedlemmerne Pernille og Mikkel Knudsen)
blev anmodet om at varetage evt. stemmeoptællinger i tilfælde af valg på mødet.
Der blev ved gennemgang af medlemsliste foretaget navneopråb for de medlemmer der er registreret i
klubben. Der blev noteret at Pernille Torup og Katrine Bjarni ikke var blevet råbt op, ligeledes
manglede juniormedlem Pernille Knudsen.
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Listen var ikke ajourført med medlemmer der var indmeldt kort forinden afholdelse af den
ekstraordinære generalforsamling. Der blev således tilføjet, 1 nyt medlem.
LL bemærkede, at to tidligere bestyrelsesmedlemmer ikke havde betalt kontingent, og således måtte
betragtes at repræsentere juniormedlemmer. Der blev bemærket, at de pågældende var udtrådt ved
seneste generalforsamling, og det har været praksis, at fratrådte bestyrelsesmedlemmer har
kontingentfritagelse året ud i det år de fratræder. Dette blev taget til efterretning, og de to blev herefter
betragtet som stemmeberettigede.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Ejner Bækgaard (EB) som dirigent for den indkaldte ekstraordinære
generalforsamling.
Forslaget blev godkendt af de fremmødte deltagere.
EB redegjorte kort for baggrunden for sin involvering i bestyrelsens og klubbens anliggende. Da
bestyrelsen modtog mailskrivelse med opsigelse af klubbens lejemål på Hestevang, men begrundelse i
manglende mulighed for samarbejde med den siddende bestyrelse, valgte bestyrelsen først at rette
henvendelse til Dansk Rideforbund for vejledning. Dansk Rideforbund henviste til Dansk Erhverv, og
Dansk Erhverv henviste i sidste instans til EB. Bestyrelsen har søgt rådgivning i forhold til opsigelsen
af lejemålet, samt senere i forhold til medlemsønske om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.
EB oplyste, at der var modtaget henvendelse fra Anette Perkild der på vegne af medlemmer, fremsatte
ønske om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Det blev forklaret, at formalia i forhold til en
sådan henvendelse er, at der skal medsendes liste med angivelse af de medlemmer der støtter op om
ønsket om en ekstraordinær generalforsamling. Anette Perkild kommenterede, at der ikke var rettet
henvendelse med ønske om at få en liste fremsendt.
EB oplyste, at bestyrelsen havde taget medlemmernes ønsker ad notits, og på denne baggrund havde
indkaldt til aftenens møde. Bestyrelsen havde ved fremsendt informationsbrev fremsendt svar på de
spørgsmål Anette Perkild havde fremsendt på vegne af medlemmerne. Den eneste undtagelse var, at
der alene var lavet en statusopgørelse for økonomien, og der ikke er udarbejdet revideret regnskab for
klubben.
EB noterede, at skulle bestyrelsen havde indkaldt på baggrund af medlemsønsker, så ville rettidig
indkaldt generalforsamling skulle ske senest 3 uger efter modtaget anmodning, med 8 dages varsel. Det
blev konstateret at denne frist var overholdt.
Der blev dog konkluderet, at generalforsamlingen er indkaldt på baggrund af bestyrelsens initiativ, og
således omfattede bestyrelsens dagsorden.
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Der fra medlemskredsen bemærket, at det udmeldte dagsorden blev fundet ensidig, og således ikke gav
medlemmerne mulighed for at komme med input til de forhold der blev opfattet som allerede besluttede.
Der blev henvist til, at der i standarddagsordene skulle indgå et punkt der hed drøftelse af indkomne
forslag. EB bemærkede, at standarddagsordene alene var gældende ved afholdelse af ordinær
generalforsamling.
LL bemærkede, at der netop under dagsordenens punkt 5 var indarbejdet oplæg til at medlemmer
kunne fremsende alternative forslag til klubbens placering, mens forslag på mødet også var lagt op til
at kunne drøftes.
EB konstaterede efter gennemgang af formalia, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig.
2. Baggrund for indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling
Ligger nu på klubbens hjemmeside.
Bemærkninger til punktet: Ved generalforsamlingen blev Sarah Haagensen, Johnny Borregaard,
Lone Reumert, Michelle Knudsen, Vivian Lillie, Charlotte Welsø, Sarah Lawaetz og Louise Larsø
valgt ind i bestyrelsen – umiddelbart efter valgte Sarah Haagensen, Johnny Borregaard og Lone
Reumert at trække sig fra bestyrelsen, hvorfor bestyrelsen siden marts har består af:






Michelle Knudsen - formand
Vivian Lillie - næstformand
Charlotte Welsø
Sarah Lawaetz
Louise Larsø - Kasser

Stævne udvalget har i 2017 bestået af:
 Vivian Lillie
 Sarah Lawaetz
 Jens Lykkegaard
 Pia Lykkegaard
 Brit Schrøder
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Aktivitetsudvalget udgør følgende:
Juniormedlemmer:







Laura Jensen
Amalie Morton
Kathrine Liv Poulsen
Lærke Jensen
Amalie Kudsk
Tamara Nazarov.

Seniormedlemmer:






Charlotte Morton
Lise Vølund
Birgitte Carlsen (Falkens Venner)
Hanne Hartz
Anette Perkild.

Ultimo juni modtog bestyrelsen meddelelse om, at Hestevang var solgt til Maiken og Morten Cavling
Arendrup med overtagelse pr. 15. august 2017 Hestevang.
Medlemmer af bestyrelsen havde medio juli møde med Maiken, Morten og Hanne. Maiken og Morten
oplyste, at der fortsat ønskedes at drive hestepension på Hestevang, og det blev aftalt at Rideklubben
Falkens planlagte aktiviteter for 2017, efter overtagelsen d. 15. august, skulle afholdes som planlagt på
Hestevang.
Maiken og Morten oplyste endvidere, at idet rideskoleaktiviteterne er ophørt kan klubbens medlemmer
nu også bruge ridehuset i det tidsrum hvor rideskoleaktiviteterne tidligere lå. Endvidere vil Bo Høstrup
fremadrettet være tilknyttet Hestevang som fast dressurtræner. Der blev endvidere oplyst, at der ikke
var intention om at oprette rideskole på Hestevang igen.
Følgende ændringer blev præsenteret som vil have en betydning for klubbens medlemmer:
- Rytterstuen ønskedes nedlagt således at ride arealet blev udvidet til standardmålene 20 x 40 meter
- Det kunne aftales etablering af rytterstue andre steder på ejendommen
- Det etableres vandingsanlæg i ridehuset
Referat
LL redegjort kort for forholdene der var anmodet om redegørelse for. Forholdene er beskrevet i
informationsbrev af 21. oktober 2017, hvorfor der henvises til dette.
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Det blev bemærket, at Anette Perkild havde rettet henvendelse flere gange til bestyrelsen med ønske fra
klubbens medlemmer om offentliggørelse referat. Bestyrelsen erkender at der er sket en fejl.
Bestyrelsen oplyser, at tiden efter den ordinære generalforsamling havde været turbulent idet 4 af de
valgte medlemmer valgte at udtræde fra bestyrelsen kort efter generalforsamlingen. Dette betød, at de
medlemmer der var stævne ansvarlige ligeledes også tegnede hovedparten af bestyrelsen.
Bestyrelsen/stævne udvalget havde i den efterfølgende tid fokus på afholdelse af de planlagte og
offentliggjorte stævner, hvorfor offentliggørelse af referat blev glemt. Endvidere var den primære
IT/Web ansvarlige også udtrådt, hvorfor der først skulle tilvejebringes adgang til klubbens nye
hjemmeside. Da der var etableret adgang til hjemmesiden hjælp Jens og Jessica Lykkegaard med
ajourføring af siden, herunder angivelse af bestyrelsens sammensætning. Referatet blev offentliggjort
på klubbens hjemmesiden så snart det stod klart at det ikke var offentliggjort.
Bestyrelsen beklagede den manglende offentliggørelse.
Der blev bemærket, at præsentationen af bestyrelsen i det udsendte materiale var mangelfuld, idet det
valgte juniormedlem ikke var angivet. Medlemmet havde ej hellere været involveret i bestyrelsesmøde
aktiviteter i den forgangne periode. Bestyrelsen anerkendte fejltagelsen, og bemærkede, at det var
bestyrelsens opfattelse, at de konkrete forhold der havde været drøftet, ikke var egnet til en
juniorrepræsentants inddragelse i sagsbehandlingen. Bestyrelsen har i den forgangne tid haft primært
uformel drøftelse om forhold og problematikker løbende, hvorfor der ikke foreligger formelle
bestyrelsesmødereferatet. Dette forhold skyldes alene bestyrelsesmedlemmernes begrænsede tid, idet
mange opgaver i klubben var koncentreret om få personer. Medlemskredsen gav udtryk for, at såfremt
bestyrelsen havde tilkendegivet behov for hjælp til planlægning og afholdelse af stævner og aktiviteter,
så kunne der bare havde spurgt åbent ud i medlemskredsen. Det var ikke medlemmernes oplevelse, at
bestyrelsen havde bedt om hjælp. Stævneudvalg/bestyrelsesmedlemmer forklarede, at der havde været
rettet henvendelse til konkrete personer,og at der derudover var oprettet opslag på FaceBook hvori
bestyrelsen efterlyste hjælperertil stævner.
EB oplyste, at baggrunden for indkaldelsen til dette møde, var bestyrelsens opbakning til fra
medlemskredsen til en evt. modopsigelse, begrundet i ønsket om at begrænse klubbens forpligtelse til at
betale husleje i opsigelsesperioden. Ønsket om at begrænse forpligtelsen er begrundet i udsigten til
reduceret kommunale tilskud.
Det blev af et medlem bemærket, at det ikke var udlejers opfattelse at der var fremsendt en opsigelse,
men alene en betinget opsigelse – idet den alene vil være gyldig, hvis den siddende bestyrelse fortsætter
sit hverv.
3. Budget og forventede aktiviteter i 2018
Bemærkninger til punktet: Klubbens kasser og bestyrelse har udarbejdet vedlagte statusregnskab for
2017 frem til og med medio oktober 2017 samt budget for 2018-2019.
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Regnskabet er ikke revideret, idet revideret regnskab alene forelægges ved ordinær generalforsamling.
Resultatet af årets aktiviteter er et mindre underskud på 4.833 kr. Heri er indeholdt skyldige poster til
hhv. advokat vedr. assistance i forbindelse med verserende problematikker om klubbens hjemsted, samt
præmie til Codan forsikring for en bestyrelsesansvarsforsikring.
Budgettet er udarbejdet på baggrund af prognose for medlemstallet. I budgettet indgår to scenarier for
budgettet for 2018. Et ved de givne omstændigheder med opsigelse, og scenarie for 2018 og 2019 med
udgangspunkt i en situation hvor klubben ikke er opsagt på Hestevang, og derved skal betale 72.000 kr.
i husleje. jf. indgået lejekontrakt.
Af øvrige budgetforudsætninger kan nævnes, at rideskoleaktiviteterne på Hestevang og antal
juniormedlemmer afledt af denne aktivitet var grundlaget for hovedparten af de kommunale tilskud
som klubben har oppebåret de seneste år. Idet der ikke etableres rideskoleaktiviteter og der ikke
opleves tilstrækkeligt medlemsengagement til at etablere aktiviteter der gør det attraktivt for ikke stævne aktive juniormedlemmer, at være medlem af klubben, vil klubbens indtægtsgrundlag i form af
kommunale tilskud være stærkt reduceret i forhold til klubbens eksisterende leje-forpligtelser.
Endvidere oplever bestyrelsen meget begrænset interesse for praktisk deltagelse fra klubbens
medlemmer, hvorved planlægning og afholdelse af stævner har været koncentreret om få personer,
personer der har brugt fridage på at arrangere og afholde klubbens stævner i 2017. Dette vil ikke
fortsætte i 2018. Det vil sige, uanset klubbens hjemsted, vil det for klubbens fortsatte virke være
nødvendigt at sikre, at der i medlemskredsen er opbakning til at medvirke til planlægning og afholdelse
af klubbens stævneaktiviteter. Stævne aktiviteterne er en forudsætning for de stævne aktiviteter
ligeledes er budgetteret med i de fremsendte budgetscenarier.
Referat
LL redegjorde for klubbens medlemstal. Der var 112 medlemmer ved udgangen af 2016. Der var før
årsskiftet modtaget en række udmeldelser, mens der er modtaget flere i det indeværende år. I de sidste
14 dage op til nærværende møde, er en række nye medlemsskaber tegnet. Der blev fra medlemskredsen
spurgt ind til, hvorvidt der var tilbudt medlemskab til et reduceret kontingent. Bestyrelsen bekræftede,
at 4-6 medlemsskaber er tegnet til et reduceret kontingent. Der blev endvidere bemærket, at enkelte nye
medlemsskaber var tegnet til ”fuld kontingentsats” besluttet på generalforsamlingen. Tidligere
bestyrelsesmedlemmer bemærkede, at der har været kutyme for at tilbyde medlemsskaber til reduceret
pris, men der ønskedes en drøftelse af, hvorvidt kontingenter tegnet kort tid før en generalforsamling/til
et reduceret kontingent, skulle betragtes som stemmeberettigede på nærværende møde. EB forklarede,
at der i klubbens vedtægter er at man er stemmeberettiget ved indbetalt kontingent, og idet der var
enighed om, at bestyrelsen gerne måtte tilbyde kontingent reduceret indmeldelse ultimo året, så måtte
disse nye medlemmer været at betragte som stemmeberettigede på generalforsamlingen.
Bestyrelsen bekræfter at de vil tilbage betale difference mellem fuld kontingent og det reduceret til
dem der har betalt fuld kontingent indenfor de sidste 14 dage
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Mødedeltagerne tog dette til efterretning.
LL redegjorde for, at periodens resultat var et mindre underskud på knap 5000 kr. Bestyrelsen
betragter, alt andet lige, det foreløbige årsresultat for tilfredsstillende.
Der blev spurgt ind til følgende i det forelagte:
1) Der var noteret betaling af holdgebyr. Der var tidligere truffet beslutning i bestyrelsen om ikke
at ville betale for holddeltagelse. Hvad var årsagen til denne ændring. LL forklarede, at det var
erfaret, at der efter aftale med tidligere stævne ansvarlig/afgående formand, skulle betales et
deltager/arrangør gebyr for deltagelse i Fjordcup. Bestyrelsen var derfor også selv overrasket
over dette krav der var modtaget. Beløbet er dog blevet betalt, idet der jo var truffet aftale
mellem den afgående formand, betalte klubben det aftalte. Der er således ikke sket refusion af
andre holdgebyrer i året.
2) Der blev spurgt ind til de 5000 kr. der er udgiftsført til advokat. Der blev oplyst, at de 5000 kr.
er en fastpris aftale der var truffet med EB for dennes assistance op til det afholdte møde, samt
honorering for deltagelse i mødet. Beløbet er ex. Moms, hvorfor den endelige udgift er 1250 kr.
mere. Der blev redegjort for, at såfremt klubben skulle ende i retssag eller havde udvidet
juridisk bistand, så ville der skulle indgås særskilt aftale. EB havde dog inden for det aftalte,
tilbudt at assistere med gennemlæsning af fremsendt huslejekontrakt udkast modtaget fra
Lundehøj (se punkt 5).
3) Der blev spurgt ind til bestyrelsens bevæggrund for at etablere en bestyrelsesansvarsforsikring.
Der blev henvist til Dansk Rideforbunds anvisninger, der redegøre for, at der sjældent er behov
for en sådan forsikring. Endvidere henvistes til klubbens vedtægter, der angiver, at et
bestyrelsesmedlem ikke kan hæfte for klubbens gæld personligt. EB oplyste, at det ikke var
unormalt at tegne en sådan forsikring, idet forsikringen dækker bestyrelsesmedlemmernes evt.
ansvar, og Dansk rideforbunds angivelser alene måtte betragtes som vejledende.
4) Der blev spurgt ind til niveauet af aktivitetstilskud i fremtiden. LL oplyste, at det var en skøn
over tilskud baseret på en aktivitet i omegnen af 600 timer om året, relaterende til afholdelse af
stævner, evt. ryttermærker, agility mm.
Det er endvidere bestyrelsens forventning, at der dels på grund af en forventet væsentlig reduktion i
juniormedlemsandelen og dels på grund af manglende ressourcer til at afholde mange stævner og
andre aktiviteter i 2018, vil være et reduceret tilskud fra Hillerød kommune i de kommende år.
Bestyrelsen oplyste, at forventningerne til 2018 var at få ro på klubben, blandt andet ved at finde et
driftssted/sted til at afholde stævner. Medlemskredsen forespurgte til forventningerne til stævne
aktiviteterne for 2018. Bestyrelsen bemærkede, at dette kunne der ikke siges noget konkret om, idet der
jo for nuværende er usikkerhed om klubbens driftssted.
Et medlem bemærkede, at klubbens vedtægter foreskrev at klubbens formål var at ” Klubbens formål er
at fremme interessen for ridesporten, at samle medlemmerne til udøvelse af denne sportsgren, at
oplære klubbens medlemmer i alt vedrørende hestens brug og pleje, samt at pleje kammeratligt
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samvær”. Der ønskedes således en drøftelse af hvorfor der var så stort et fokus på at sikre faciliteter til
stævner, måske der i stedet kunne lægges vægt på etablering af rammer der kunne fremme
kammeratligt samvær. Der var fra medlemskredsen bred opbakning til ønsket om en drøftelse af
klubbens fremadrettede profil og formål.
4. Opdateret medlemsliste og beretning om årets aktiviteter og begivenheder
Bemærkninger til punktet: se informationsskrivelsen til medlemmerne.
Referat
Medlemsantallet var drøftet under punkt 3.
Klubben har i året afholdt hovedparten af de planlagte stævner. Stævnet i juni blev aflyst fordi de
ansvarlige havde haft travlt med afholdelse af stævner i april og maj. Aflysningen bundende således
alene i manglende ressourcer.
Aktivitetsudvalget har dertil afholdt agility. Der har ikke været afholdt ryttermærke undervisning i året.
5. Klubbens fremadrettede hjemsted, herunder kontraopsigelse/ophævelse af eksisterende
lejemål – alternativt, opløsning af Rideklubben Falken
Bemærkninger til punktet: Klubben har d. 6. september 2017 modtaget opsigelse af lejemålet på
Hestevalg. Idet klubben har 12 måneders opsigelse, vil lejemålet ophører 31. september 2018.
Budget for 2018 og 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i at lejemålet på Hestevang fortsætter som
hidtidigt med de i kontakten anførte lejebetingelser og forhold.
Klubbens bestyrelse har modtaget meddelelse om, at klubben ikke fremadrettet vil kunne afholde
terrænstævne på Hestevang, idet det eksisterende huslejekontrakt ikke omfatter anvendelse af folde til
terrænstævne.
Klubbens bestyrelsen har erfaret, at rytterstue etableret i tilknytning til ridehuset er nedrevet. Der er
ikke modtaget meddelelse om, at erstatningslokaler af tilsvarende beskaffenhed som angivet i
huslejekontakten er etableret.
Bestyrelsen forslår derfor, at lejemålet kontraopsiges / ophæves med forkortet varsel, hvorved klubben
sparer penge, indtil nyt sted er fundet.
Et potentielt nyt sted er Lundehøj hestepension v. Pia og Jens Lykkegaard.
Klubbens bestyrelse har haft dialog med Pia og Jens Lykkegaard der driver Lundehøj Hestepension,
beliggende i Græse, Frederikssund Kommune. Lundehøj har ca. 20 pensionærer.
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Pia og Jens har tilbudt Rideklubben Falken at kunne flytte hjemsted til Lundehøj.
Pia Lykkegaard driver virksomhed med rideundervisning mv. fra Lundehøj, mens Bo Høstrup ligeledes
er tilknyttet Lundehøj som dressurtræner.
Lundehøj har følgende faciliteter tilknyttet:
- Dressurbane
- Springbane
- Ridehal på 20 x 40 med tilknyttet rytterstue
- Udenomsarealer til afholdelse af terrænstævner
Pia og Jens har oplyst, at såfremt klubben flyttes til Lundehøj tænkes følgende tiltag iværksat:
- forbedring af udendørs banefaciliteter
- yderlig udvidelse af ridehal – rytterstuen bevares.
Lundehøjs ridehal med tilknyttet rytterstue gør det muligt for klubben at arrangere aktiviteter i
vinterhalvåret hvilket kan fordele klubbens aktiviteter mere jævnt over hele året. Disse muligheder er
umiddelbart også tilstede under Hestevangs nye ejere.
Hertil har Jens og Pia oplyst, at det vil være muligt at anvende folde og andre udenoms-arealer til
terrænstævner.
En flytning vil betyde at klubben skal godkendes i Frederikssund kommune. Ligeledes vil klubben
forventeligt skulle bidrage med midler til forbedring af bane faciliteterne. Det er pt. usikkert hvorvidt
der kan opnås tilskud til forbedringerne fra Frederikssund kommune, hvorfor klubbens opsparing vil
blive reduceret ved denne beslutning. Der er ikke sket afdækning af i hvilket omfang der kan opnås
aktivitetstilskud og huslejetilskud i Frederikssund kommune.
Endelige afklaring af huslejeforhold udestår.
Skulle en eller flere af klubbens medlemmer have konkret kendskab til gårde der har egnede faciliteter
til afholdelse af stævner og klubarrangementer, hvor gårdejeren er interesseret i at indgå aftale med
klubben, er bestyrelsen meget interesseret i at høre om dette, idet bestyrelsen vil sikre, at der sker en
fuld afdækning af de muligheder der er for klubbens fremadrettede tilhørssted. Forslag kan oplyses til
bestyrelsen forud for den ekstra ordinære generalforsamling på mail: mail@rideklubbenfalken.dk, eller
på selve mødet under dette punkts behandling.
Såfremt bestyrelsen ikke kan opnå medlemmernes opbakning til de to ovenforstående forslag, med
stillingtagen til angivne konsekvenser, og der ikke på den ekstraordinære generalforsamling drøftes
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konkrete operationelle forslag til alternativer til ovenforstående forslag, der kan alternativt kan få
medlemmernes opbakning, foreslår bestyrelsen, at klubbens opløses iht. Vedtægternes §16 der angiver:
” Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutningen herom vedtages på to efter hinanden med
mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den første generalforsamling skal
beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Ved den anden
generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal. Eventuelle aktiver skal tilfalde
ridesportslige aktiviteter indenfor distrikt 2.”.
Såfremt klubbens medlemmer stemmer for dette vil der umiddelbart efter nærværende ekstra ordinære
generalforsamling blive udsendt indkaldelse til den næste ekstraordinære generalforsamling med
følgende dagsorden:





Valg af dirigent
Baggrund for indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling
Endelig beslutning om opløsning af Rideklubben Falken.
Evt.

Indstilling
Bestyrelsen ønsker en drøftelse af klubbens fremtid samt beslutning om videre forløb i forhold til
beslutning om hjemsted.
Referat
Punktets fremtid blev drøftet. Der blev spurgt ind til det alternativet om, at lukke klubben, såfremt
ingen forslag kunne opnå opbakning. LL oplyste, at denne phasus var indarbejdet bevidst for at få en
reaktion. Dette skyldtes blandet andet, at flere af klubbens medlemmer er blevet ”rekrutteret” til at
varetage klubbens interesser, netop fordi eksisterende medlemmer ikke ønskede at varetage
bestyrelsesopgaven for klubben. Det blev bemærket, at forudsætningen for at kunne bibeholde denne,
en af Danmarks ældste rideklubber er, at medlemmerne bakker op om de aktiviteter der skal afholdes.
Der blev bemærket fra medlemmer, at retorikken fra de stævne ansvarlige/bestyrelsen blev opfattet
meget hård, hvilket for nogle kunne være årsagen til, at de ikke fremadrettet ønskede medlemskab i
klubben. Stævneudvalg/bestyrelse tog denne kritik til efterretning.
Der blev drøftet, om bestyrelsen havde set på andre muligheder en de i dagsordenen beskrevne.
Herunder eksempelvis muligheden for at leje sig ind på gårde fra gang til gang. Bestyrelsen oplyste, at
der var arbejdet efter en løsning med et fast tilhørsforhold, for at sikre at klubben vil kunne opnå
kommunale tilskud.
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Herefter præsenterede Jens Lykkegaard Lundehøjs tilbud. (Se vedhæftede plancher). Medlemskredsen
oplyste, at det lød som et godt tilbud, men ville gerne have klarlagt hvor stor en del af klubbens
kassebeholdning der ville skulle anvendes til etablering af baneforhold på Lundehøj der kunne sikre
afholdelse af stævner. Det blev oplyst, at der ikke kunne gives konkret svar herpå. Der var dog opnået
den viden, at der først efter 2 års registrering i Frederikssund kommune vil kunne opnås tilskud til
etablering af ridefaciliteter. Der blev udtrykt bekymring herom.
Jens og Pia Lykkegaard oplyste, at der havde været drøftelser, men ingen konkrete forhandlinger med
bestyrelsen i den forgangne periode. Drøftelserne var initieret af bestyrelsen forud for den ordinære
generalforsamling. Der blev spurgt ind til hvornår bestyrelsen havde modtaget et konkret
kontraktgrundlag. Bestyrelsen og EB oplyste, at dette var modtaget om eftermiddagen søndag. D. 29.
oktober. Bestyrelsen har således ikke fået gennemlæst kontraktudkastet i detaljen.
Der blev forespurgt om det havde været planen at flytte klubben til Lundehøjgaard hele tiden.
Bestyrelsen oplyste, at der havde været mange overvejelser i den mellemliggende periode fra den
ordinære generalforsamling. Men det var korrekt, at tankerne om Lundehøj har været der fra februar,
netop for at sikre, at klubben kunne have et alternativ til Hestevang, såfremt der ved ejerskifte ikke
ønskedes klubaktiviteter på Hestevang. Men, konkrete aftalegrundlag er først modtaget d. 29. oktober
2017.
Jens og Pia Lykkegaard oplyste, at der ønskedes afklaring af hvorvidt klubbens medlemmer reelt var
interesseret i tilbuddet inden d. 25. november 2017. Medlemmer ønskede indblik i det fulde kontrakt
grundlag. Der blev gjort klart, at det ikke er normen at kontrakter i sin fulde længde lægges til
medlemshøring idet forhandlingen skal varetages af bestyrelsen men kontraktens evt. præmisser skulle
offentliggøres i sin fulde længde til medlemmerne. Medlemskredsen spurgt ind til hvorfor der var et
ønske om hurtig afklaring og hvorfor forhandlingsgrundlaget ønskedes fortroligt.
Afledt af den skarpe retorik på mødet, før og under Jens Lykkegaards præsentation af Lundehøjs
ønsker og visioner, kundgjorde Pia Lykkegaard, at tilbuddet om at FAK kunne flytte til Lundehøj var
aflyst. Der blev udtrykt skuffelse over medlemskredsens mistro og person hetz. Pia og Jens forlod
herefter mødet. Der blev bemærket, at såfremt der i medlemskredsen trods alt var interesse for det
fremlagte tilbud, så er fristen d. 25. november 2017.
Inden Pia og Jens gik, bemærkede et medlem, at det var et rigtig fint tilbud der var præsenteret, og det
var beklageligt, at Lundehøjgaard blev offer for den manglende tillid til bestyrelsen der var oparbejdet
på grund af den manglende løbende information.
Herefter opfordrede et medlem til, at bestyrelsen stillede sit mandat til rådighed. Bestyrelsen trak sig
tilbage og drøftede dette. På baggrund af drøftelserne blev initieret skriftlig afstemning som vejledende
indikator for medlemskredsens opbakning til den siddende bestyrelse. Spørgsmålet var:
-

Har du tillid til bestyrelsen?
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Der kunne stemmes ja, nej, eller en klar indikation af en blank stemme.
Afstemningen gav følgende resultat:
Ja: 17
Nej:19
Blank stemme: 4
Der var således ikke overvældende tillid eller mistillid.
På baggrund af afstemningen tilkendegav 3 (muligvis 4) ud af 5 bestyrelsesmedlemmer at de ville stille
deres mandat til rådighed. Der aftaltes herefter, at bestyrelsen skulle indkalde til en ny ekstraordinær
generalforsamling, hvor bestyrelsens mandat skulle prøves, herunder vælge nye bestyrelsesmedlemmer,
der herefter kan sikre, at der kan etableres en kontrakt med Hestevang, Lundehøj eller et tredje/fjerde
alternativ.
Der blev drøftet hvornår det vil være muligt at afholde mødet. Der vil blive udsendt dagsorden til den
nye ekstraordinærgeneralforsamling med det foreskrevne varsel.

6. Eventuelt
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