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Punkt på dagsorden

1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning

3) Klubbens
fremtidsvisioner

Emne
Josephine Dahrup valgt
Formanden begrunder valg af fratrædelse
Sascha fortæller om der under corona kom mange mails
ang. klager over vores håndtering af coronakrisen. En del af
mailsen var ikke i sober tone og meget personlige.
Efter delvis oplukning kom der flere mails, med
underskriftindsamling om fx banerne og dressurhegn.
Og dette måtte bestyrelsen tage som udtryk for at
medlemmerne generelt ikke er tilfredse og at vi som
bestyrelse ikke imødekommer medlemmernes behov.
Sascha beskriver lidt af det forskellige poster vi laver i
bestyrelsen.
Bestyrelsen har efterfølende fundet ud af at mange af de
underskrifter der var samlet ind, ikke var berettiget/lovlige
og derfor vil den siddende bestyrelse gerne blive siddende.
Medlemmernes ideer:
Der bliver spurgt om den siddende bestyrelse vil fortsætte
hvis den bliver delt og der kommer nye? Svaret er nej, vi vil
sidde perioden ud og evt. nye kan stemmes ind til marts på
den ordinære general forsamling.
Der bliver sagt at der er enkelte udvalgsmedlemmer vælger
at gå samtidigt.
Der i talesættes at der mangler fokus på kommunikation og
åbenhed fra bestyrelsen side, især på facebook.
Der svares med at præcis facebook bliver holdt i stram snor
pga. tidligere episoder med mobning og hets mod
forskellige medlemmer og det var medlemmernes eget
ønske at dette skal strammes op.
Mht til synlighed, så har bestyrelsen bl.a valgt at lukke
nogle udvalg, netop for at være mere synlige i klubben.
Der nævnes fra et par medlemmer at de tiltag der efterlyses
allerede har været forsøgt.
Der nævnes at det kan føles som om bestyrelsen pakker sig
sammen og trækker trådende sammen om sig.
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4) Valg af formand

Der er flg. Kandidater
Betina Svarre vil gerne stille op
Helge Christiansen vil gerne stille op
Begge kandidater giver en kort præsentation af hvem de er
og hvad de arbejder for.
Betina 60
Helge 52

5) Valg af
bestyrelsesmedlemmer

Dvs. Betina er valgt som ny formand
Der er flg. Kandidater:
Natasja Gürel Pedersen
Lotte Ekelund Kotzebue
Mette Rentzius Pedersen
Evy Davidsen Rosenbjerg
Juliet Vinther Troelstrup
Kandidaterne fortæller kortvarigt om sig selv
Der spørges ind til hvordan den nye bestyrelse vil gøre
tingene anderledes – i forhold til økonomi
Fx ved at søge anden fond end den nu tilknyttede
Eller fx ved at sælge dagskort eller indgå samarbejde med
islænderrytterne i området.
Alle kandidater stemt ind i bestyrelsen
Efter den ekstraordinære generalforsamling supplerede
bestyrelsen sig selv med Linda Jensen

6) Eventuelt

Referent: Rebecca Hansen
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