
Referat af ekstraordinær generalforsamling 
 

Velkommen! 

 

Praktisk info: hvis man ikke er betalende medlem af klubben, kan man hverken opstille til bestyrelse eller 

have stemmeret på generalforsamling. De overstående rettigheder forudsætter betalt medlemskab min. 3 

mdr. inden generalforsamling iflg. vedtægterne.  

• begrundelser for, hvorfor den forrige bestyrelse trækker sig (undtagen Jesper Voigts, som 

genopstiller) 

-Peter Brinch er fraværende som formand.  

-omfattende arbejdsbyrde  

-aftaler blev ikke fuldt til dørs 

- værdigrundlaget er forskelligt  

-manglende kapacitet til opgaverne 

-rodet start med overtagelsen af bestyrelsesposter ved forrige valg + problemstillinger og brok 

vedr. kværke situationen.  

-manglende samarbejde. Beslutninger tages intern i bestyrelsen henover hovedet på hinanden. 

-problem ift. konstruktionen af VOSK. Hvad er Sigrid? Hvad er klub? Hvad er ridefys?  

 

• Løsningsforslag  

-Kan konstruktionen af VOSK ændres så at det hele evt. kører under én økonomi? Mere 

gennemskuelighed ml. klub – fysio – rideskole – privatstald  

-Invitation af Sigrid til bestyrelsesmøder så hendes erfaring kan udnyttes. Hun har før tilbudt den 

forrige bestyrelse at deltage, men har ikke modtaget besked om møderne.  

- Hyr en fast til at søge fonde (arbejdsbyrden for stor) 

-underudvalg som f.eks. trivselsudvalg.  

-bedre og mere fleksibel kommunikation (før har intern bestyrelses kommunikation foregået via 

gruppe på facebook, messenger. Det vil den nye bestyrelse drøfte om skal forsætte.) 

-omstrukturering og bedre halfordeling, så klubben kan tjene flere penge på store ridehold.  

 

• Tekniske fejl (ansvar hos Peter Brinch, tidl. formand) ligger til grund for at Brian Christensen og Lars 

Dinesen ikke figurer som medlemmer af VOSK, men forsamlingen vedtager at på baggrund af deres 

siddende periode i bestyrelsen (hvor man får automatisk medlemskab) så betragtes de begge som 

medlemmer med stemmeret og ret til at opstille til bestyrelse.  

 

• Positive aspekter  

-Caroline Stricker Jørgensen har lavet et økonomisk overskud for klubben via hendes revision af 

økonomien 

-Rideskolen har ikke haft flere betalende medlemmer i 8 år  

-Stævneudvalget kører og er super gode til at være selvkørende  

-Sissi Ploug er en kæmpe gevinst for rideskolen som rideskolekoordinator  

-bedre oprydning i privatstalden  

-oprettelse af VOSK mail til ris og ros  



-servicekontrakten er udliciteret til Henrik Pedersen.  

• Forventningsafstemmende runde, hvor alle siger et par ord om deres forestilling om hvad VOSK 

som klub skal rumme.  

 

• Hvem stiller op?  

 

-En 5 mandsgruppe bestående af Brian Christensen, Lars Dinesen, Caroline Stricker Jørgensen, 

Vibeke Larsen og Britt Egedal tilbyder at stille op, men som en samlet ”pakkeløsning” til at 

repræsenterer bestyrelsen, såfremt ingen andre vil. De stiller ikke op til valg, bare et tilbud, så 

klubben kan fortsætte.  

 

1. Jesper Voigts (genopstiller) 

2. Liv Kliving 

3. Lone Drage 

4. Laila Adelsten 

5. Sissi Ploug 

6. Stella Hansen 

7. Gitte Vinther 

 

Forsamlingen når til enighed om, at vi ser bortset fra de nylig ændrede vedtægter ift. at 

forsamlingen skal stemme bestyrelseskandidaterne ind til de forskellige poster, og beslutter at 

bestyrelsen kan konstituere sig selv ved førstkommende møde (lørdag d. 22/9-18) og derudover 

vedtages det at vedtægterne skal ændres tilbage oprindelig vedtægt.  

 

Tak for en god aften.  

 

 


