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Kære medlem
Du inviteres hermed til ekstraordinær generalforsamling i Sydsjællands Køre- og Rideforening den 19. januar 2021 kl. 19.00 online på Zoom.
Deltag via linket i denne e-mail. Se også vejledningen om onlineplatformen Zoom.
Vi starter med at registrere og kontrollere alle deltagere. Det tager lidt tid, men vi skynder os.
Når dette er gjort, starter vi med punkterne på dagsordenen. Afstemningen foregår på samme måde som
sidste generalforsamling og vil være anonym. Det foregår via et link, og det deles i chatten under mødet og
resultatet af afstemningen deles på ZOOM.
Vi informerer om at suppleant Sussie Von Baden Mechtild-Adler har sagt ja til at træde ind i bestyrelsen
frem til ordinære generalforsamling i februar.
Derfor skal der findes 2 nye bestyrelsesmedlemmer, som kan varetage bestyrelsens opgaver frem til ordinære generalforsamling.
Vi håber igen på stort fremmøde.
Med venlig hilsen
De resterende medlemmer af Sydsjællands Køre- og rideforenings bestyrelse

Dagsordenen er som følger:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Valg af bestyrelsesmedlem konstitueret frem til ordinær generalforsamling
4. Valg af bestyrelsesmedlem konstitueret frem til ordinær generalforsamling
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Referat Ekstraordinær generalforsamling 19/1 2021
1. Valg af dirigent: Heidi Borch
2. Valg af stemmetællere: Heidi Borch og Mette Tving sat i stilling grundet online generalforsamling, dette
punkt forsvandt i debat om stemmeret, samt afvikling af punkter for afstemning.
Personer der stillede til valg til de 2 ledige bestyrelses poster:
Niels True
Laura Larsen
Mette Tving
Henrik Karmark
Stemmefordeling efter afstemning via Survey Monkey :

Henrik Karmark. 21
Niels True: 21
Mette Tving: 19
Laura: 19
Valgt til bestyrelsen: Henrik Karmark og Niels True. Fire stemmer var uden navn, men eftersom disse 4
gav 2 stemmer til alle der stillede til valg, ophævede disse hinanden og blev derfor talt med som gyldige
stemmer.
Efterfølgende kontrol d. 20/1 2021 af stemmerne i Survey Monkey viste, at kun de første 40 stemmer var
synlige i den gratis version af programmet, derfor var ikke alle stemmer talt op. Herefter blev der købt adgang til alle stemmer og yderligere 24 stemmer blev vist. Herefter var resultatet således: Niels True: 35
Laura: 32 Henrik Karmark: 31 Mette Tving: 30
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