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Indkaldelsen kommer efter henvendelser fra en række bestyrelsesmedlemmer. 

Heidi Holm byder velkommen til ekstraordinær generalforsamling. Morten Kristensen sidder i 

døren og tjekker medlemmer og stemmeret. 

Jesper Langsted valgtes som dirigent. 

Jesper Langsted fastslår der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling rettidig og efter 

gældende regler. 

Jesper Langsted henvender sig til Morten Kristensen for at få bekræftet stemmetal, Morten 

Kristensen oplyser at der er 40 stemmeberettige medlemmer 

Der bliver uddelt stemmesedler til generalforsamlingen og Jesper Langdal knytter et par ord hertil. 

Jesper Langdal efterspørger stemmetællere, Kit Andersson og Morten Kristensen melder sig. 

Svend Erik Christensen får ordet, han er uforstående overfor han ingen stemmeret har, han mener 

hans æresmedlem er overflyttet fra Sindal Rideklub til Rideklubben SRV Tyrsig, og dermed 

stemmeberettige. Ole Møller Christensen tilføjer at der har været kontakt til Hjulmand & Kaptain i 

Hjørring, og der blev oplyst at æresmedlemmer automatisk bliver overflyttet fra en forening til en 

anden. Jesper Langsted spørger generalforsamlingen om Svend Erik Christensen skal have lov at får 

stemmeret, og en enig generalforsamling stemmer for, Ole Møller Christensen foreslår at 

overstående problematik om overflytning af æresmedlemmer tages op som emne på næste 

generalforsamling, hvilket bestyrelsen bekræftede. 

Forslag om afsættelse af Henriette Andreasen som bestyrelsesmedlem, og idet bestyrelsens antal 

ved forslagets eventuelle vedtagelse reduceres til 5 i den resterende valgperiode. 

Louise Albertsen og Hanne Jensen redegør hvorfor bestyrelsen ikke ønsker at samarbejde med 

Henriette Andreasen. 

Henriette Andreasen for ordet, Hun gør det klart, at hun går af, og ikke ønsker at deltage i diverse 

udvalg, på grundlag af den måde den nye bestyrelse har behandlet Svend Erik Christensen med 

hensyn til æresmedlemskab. Henriette Andreasen bekræfter over for Jesper Langsted at hun ønsker 

af træde ud af bestyrelsen. 

Svend Erik Christensen trækker sig som suppleant. 

Jesper Langsted spørger ind til om generalforsamlingen kan accepterer en indskrænket bestyrelse til 

5 medlemmer i den resterende valgperiode, generalforsamlingen beslutter at der til næste valg kan 

være de nuværende 5 medlemmer i bestyrelsen, at der ikke skal vælges et 6 medlem eller suppleant. 

Eventuelt: 

Hanne Jensen fremligger et brev fra Sindal Rideklubs advokat, hvor der gøres krav på 100,000 kr , 

en overførsel der skulle have været foregået i 2015 fra Sindal Rideklub Venner, til Sindal Rideklub. 

Henriette Andreasen oplyser at de 100,000 kr er brugt til nedskrivning af gæld. 



Lone Møller Christensen spørger ind til om Heidi Holm ikke har for mange kasketter på i forhold til 

klubben. Dette forklares ved at bestyrelsen ikke har haft mulighed for at konstituere sig endnu, og 
det vil der fremadrettet blive lavet om på. 

Heidi Holm takker for i aften 

er Langste 
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Mette Christiansen 
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