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Referat af ekstraordinær generalforsamling i Brøndby Ny Rideklub 

15.09.15 

Punkt  1: Valg af dirigent 

Hans Jørgen meldte sig som dirigent. 

Punkt 2: Valg af referent 

Gitte Veilbæk meldte sig som referent. 

Punkt 3: Ophævelse af eksklusion af Cecilie Toft 

Cecilie er bortvist fra klubben og ikke ekskluderet. Det blev besluttet, at afstemningen omkring 

ophævelse sker skriftligt. Der blev stillet mange spørgsmål til, hvorfor Cecilie blev bortvist. 

Formanden berettede om, hvorfor valget blev taget og efterfølgende fortalte Cecilie hendes 

bevæggrunde for at handle, som hun gjorde.  

Bestyrelsen fortalte, at de to gange har inviteret Cecilie til møde omkring bortvisningen, men 

begge gange valgte Cecilie at udeblive. 

Afstemning så ud som følger: 

4 blanke stemmer, 9 for fortsat bortvisning og 30 for ophævelse af bortvisning. 

 

Punkt 4: Valg af bestyrelse 

Bestyrelsen fortalte, at de vælger at gå af. De ønsker ikke længere at være en del af det, der 

foregår i klubben. 

Bestyrelsen blev takket for deres arbejde i de år, de har været der. Der blev takket for det store 

stykke arbejde, de har gjort for klubben. 

Der blev givet udtryk for, at den måde "den nye bestyrelse" er kommet ind på er uhensigtsmæssig. 

Ligeledes blev der givet udtryk for, at man er ked af, at de er gået bag ryggen på bestyrelsen. 

Den nye bestyrelse stiller op som samlet bestyrelse. De er 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 

suppleanter. Følgende stiller op: 

Rikke Dall Schyth 

Morten Laursen 

Karin Dreyer 
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Cecilie Simone Toft 

Inge-Lise Lorenzen 

Jaroslav Broz (suppleant) 

Hanne Libori (Suppleant) 

Der blev ikke fremlagt nogen overordnet plan for, hvad den nye bestyrelse vil og kan. Hver 

opstillet medlem af den nye bestyrelse fortalte kort om dem selv og kort om, hvad de har af 

ønsker for klubben.  

Bestyrelsen konstituerer dem selv ved førstkomne bestyrelsesmøde. 

Der var ingen modkandidater til de opstillede, så derfor blev ny bestyrelse samt suppleanter valgt. 

Generalforsamlingen sluttede med overdragelse af papirer, nøgler mm.  

 


