



REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Hornsherred Rideklub afholdt ekstraordinær generalforsamling 7. november 2020, Kl. 
11.30 på Lundehøj Ridecenter og Hestepension, Græse Bygade 28, 3600 Frederikssund 
med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent. 


2. Valg af referent.


3. Valg af formand.


4. Valg af kasserer. 


5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 


6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 


7. Valg af revisor. 


8. Valg af revisorsuppleant. 


9. Eventuelt.


       	 


REFERAT 

Velkomst


Da den hidtidige bestyrelse som helhed er trådt tilbage, bød Steffen Wied de fremmødte 
velkommen og forestod valget af dirigent.


1. Valg af dirigent.  
Annette Villum Pedersen blev valgt enstemmigt.  
Hun indledte med at konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt 
indkaldt og beslutningsdygtig, og at de øvrige bestemmelser i klubbens vedtægter var 
overholdt.  
Dirigenten understregede, at klubbens kommende bestyrelse var i en vanskelig 
situation, idet den hidtidige bestyrelse som helhed havde trukket sig fra bestyrelsen. 
Hun opfordrede derfor den nye bestyrelse til hurtigst muligt at få overdraget klubbens 
regnskab og klubbens historik i øvrigt, som tidligere bestyrelsesmedlemmer måtte 
ligge ind med.  
Da der var tale om nyvalg af alle bestyrelsesmedlemmer, som normalt vælges for 2 år, 
foreslog dirigenten, at generalforsamlingen godkendte, at ca. ½-delen af den nye 
bestyrelse, kun blev valgt for en étårig periode , således at der fremadrettet ville være  
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overlap. Dette blev godkendt af generalforsamlingen. 

2. Valg af referent.  
Emma Snefeldt blev valgt.


3. Valg af formand.  
Steffen Wied blev valgt for 2 år.


4. Valg af kasserer.  
Kirsten Wied blev valgt for 1 år.


5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.  
Jessica Lykkegaard Hansen blev valgt for 2 år,  Emma Snefeldt og Susanne Madsen 
blev begge valgt for 1 år.


6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.  
Ilja Søndergaard blev valgt. Den anden suppleant vil blive valgt på den ordinære 
generalforsamling i februar ’21.


7. Valg af revisor.  
Ilja Søndergaard blev valgt.


8. Valg af revisorsuppleant.  
Revisorsuppleanten vil blive valgt på den ordinære generalforsamling i februar ’21.


Eventuelt. 
Der var ingen punkter til drøftelse under ’Eventuelt’ 
 
Den nye formand takkede for valget på den nye bestyrelses vegne. Desuden takkede 
formanden dirigenten for en vel gennemført generalforsamling.


STEFFEN WIED


Formand


Græse, d. 15. november 2020


Ovenstående referat bekræftes


ANNETTE VILLUM PEDERSEN


Dirigent


