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Bilag til referat af ordinær generalforsamling 2021 

Indkomne forslag ordinær generalforsamling Sydsjællands Køre- og Rideforening2020 
 

 
 

 
Mindst vidtgående / eneste forslag til 
ændring 
(sættes til afstemning hvis mere vidtgående 

falder) 

Mere vidtgående forslag 
(sættes til afstemning hvis mest vidtgående 

falder) 

Mest vidtgående forslag 
(sættes til afstemning først) 

#1  Indsendt af: Vicky Højager Larsen   

 

§ 4 
 
 
 
 
 

Forslaget er vedtaget: 
38 for ud af 41 
stemmer for 
 
 

Nuværende: 
I SYK kan optages senior- og junior- og 
støttemedlemmer. Støttemedlemmer kan 
optages i klubben, uden ret til 
ridesportslige aktiviteter. 
Støttemedlemmer har ingen stemmeret. 
Kontingent betales for et år ad gangen. 
(…) 

  

 
 Ændres til: 

I SYK kan optages senior- og junior- og 
støttemedlemmer. Støttemedlemmer kan 
optages i klubben, uden ret til 
ridesportslige aktiviteter. 
Støttemedlemmer har ingen stemmeret. 
Kontingent betales for et år ad gangen og 
forfalder til betaling 1. januar. (…) 
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#2  Indsendt af: Bestyrelsen   

 

§ 4 
Forslaget er vedtaget: 
39 ud af 41 stemmer 
for 

Nuværende: 
(…) Udmeldelse skal ske skriftlig til 
bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel. 
(…) 

  

 
 Ændres til: 

(…) Udmeldelse skal ske skriftlig til 
bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel 
til 1. januar. (…) 

#3  Indsendt af: Bestyrelsen   

 

§ 9 
Forslaget er vedtaget: 
40 ud af 41 stemmer 
for 

Tilføjes: 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad 
gangen. Der afgår hvert år henholdsvis 2 
og 3 bestyrelsesmedlemmer, første gang 
efter lodtrækning. I tilfælde af vakance for 
formanden eller andet bestyrelsesmedlem 
indtræder en af suppleanterne i 
bestyrelsen. Såfremt suppleanternes 
pladser er vakante, supplerer bestyrelsen 
sig selv indtil næste generalforsamling. 
Efter indtræden eller supplering 
konstituerer bestyrelsen sig på ny. 
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#4 
 

§ 9 

 Indsendt af: Bestyrelsen   

Forslaget er vedtaget: 
40 ud af 41 stemmer 
for. 

 
 

Nuværende: 
Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges 
for 2 år ad gangen. Personer, der er 
inhabile, jf. 
Folkeoplysningsloven §5 stk. 4, må ikke 
besidde nogle valgbare poster i klubben, 
men må gerne sidde i udvalg. 

  

 

 Ændres til: 
Personer, der er inhabile, jf. 
Folkeoplysningsloven §5 stk. 4, må ikke 
besidde nogle valgbare poster i klubben, 
men må gerne sidde i udvalg. 

  

#5  Indsendt af: Vicky Højager Larsen Indsendt af: Indsendt af Merete Louise 
Rasmussen 

Indsendt af: Bestyrelsen 

 

§ 10 
Bestyrelsens forslag er 
vedtaget: 
29 ud af 41 stemmer 
for. 
 

Nuværende: 
(…) Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved 
almindeligt flertal, se dog § 7. Står 
stemmerne lige, tages punktet af 
dagsordenen og kan genoptages, hvis 
nogen ønsker dette. For at gyldig 
bestyrelsesbeslutning kan tages, må 
mindst 5 bestyrelsesmedlemmer være til 
stede og deltage i afstemningen. (…) 

Nuværende: 
(…) Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved 
almindeligt flertal, se dog § 7. Står 
stemmerne lige, tages punktet af 
dagsordenen og kan genoptages, hvis 
nogen ønsker dette. For at gyldig 
bestyrelsesbeslutning kan tages, må 
mindst 5 bestyrelsesmedlemmer være til 
stede og deltage i afstemningen. (…) 

Nuværende: 
(…) Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved 
almindeligt flertal, se dog § 7. Står 
stemmerne lige, tages punktet af 
dagsordenen og kan genoptages, hvis 
nogen ønsker dette. For at gyldig 
bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 
5 bestyrelsesmedlemmer være til stede og 
deltage i afstemningen. (…) 

 
 Ændres til: 

(…) Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved 
almindeligt flertal, se dog § 7. Står 
stemmerne lige, tages punktet af 
dagsordenen og kan genoptages, hvis 
nogen ønsker dette. For at gyldig 
bestyrelsesbeslutning kan tages, må 
mindst 4 bestyrelsesmedlemmer være til 
stede og deltage i 

Ændres til: 
(…) Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved 
almindeligt flertal, se dog § 7. Står 
stemmerne lige, tages punktet af 
dagsordenen og kan genoptages, hvis 
nogen ønsker dette. For at gyldig 
bestyrelsesbeslutning kan tages, må 
mindst 3 bestyrelsesmedlemmer være til 
stede og deltage i 

Ændres til: 
(…) Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved 
almindeligt flertal, se dog § 7. Står 
stemmerne lige, er formandens stemme 
afgørende og i dennes forfald 
næstformandens. For at gyldig 
bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 
3 bestyrelsesmedlemmer være til stede og 
deltage i 
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afstemningen. (…) afstemningen. (…) afstemningen. (…) 

 
 
 
 
 

#6  Indsendt af: Indsendt af Merete Louise 
Rasmussen 

  

 

§10 
Forslaget er vedtaget: 
30 ud af 41 stemmer 
for 
 

Nuværende: 
(…) Sekretæren fører protokol over 
forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, 
og et beslutningsreferat underskrives på 
førstkommende bestyrelsesmøde. (…) 

 

 
 

  Ændres til: 
(…) Sekretæren fører protokol over 
forhandlingerne ved bestyrelsesmøderne 
og et beslutningsreferat underskrives ved 
det enkelte mødes afslutning. Ved møder 
med enkeltpersoner efter offentlige 
myndigheder m.m. underskrives 
protokollen ved førstkommende 
bestyrelsesmøde. 
(…) 

  

#7  Indsendt af: Bestyrelsen Indsendt af: Merete Louise Rasmussen  

 

§ 10 
Meretes forslag er 
vedtaget: 
40 ud af 41 stemmer 
for 
 

Tilføjes: 
Beslutningsreferater skal offentliggøres på 
foreningens hjemmeside senest 14 dage 
efter bestyrelsens godkendelse. 

Tilføjes: 
Alle beslutningsreferater skal synliggøres 
for medlemmerne f.eks. via nyhedsbrev 
eller publicering på foreningens 
hjemmeside senest 14 

dage efter afholdelse af mødet. 
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#8  Indsendt af: Merete Louise Rasmussen Indsendt af: Bestyrelsen Indsendt af: Vicky Højager Larsen 

 

§ 12 
Første afstemning: 17 
for, 16 imod, 7 stemmer 
blankt, 1 stemmer ikke. 
Forslaget afvist. 
Næste afstemning: 
28 stemmer for og 
bestyrelsens forslag 
vedtages. 
 

Nuværende: 
(…) Medlemmer af SYK over 18 år har 
stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, 
såfremt de har været medlem af klubben 
siden 15. januar. (…) 

Nuværende: 
(…) Medlemmer af SYK over 18 år har 
stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, 
såfremt de har været medlem af klubben 
siden 15. januar. (…) 

Nuværende: 
(…) Medlemmer af SYK over 18 år har 
stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, 
såfremt de har været medlem af klubben 
siden 15. januar. (…) 

 
 Ændres til: 

(…) Medlemmer af SYK over 18 år har 
stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, 
såfremt de har betalt kontingent og været 
medlem af klubben i mindst 1 måned. (…) 

Ændres til: 
Medlemmer af SYK over 18 år har 
stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, 
såfremt de har været medlem af klubben 
i mindst 1 måned og har betalt 
kontingent. (…) 

Ændres til: 
(…) Medlemmer af SYK over 18 år har 
stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, 
såfremt de har været medlem af klubben 
mindst 3 måneder, og har betalt kontingent 
inden 3 måneder før den 
ordinære generalforsamling. (…) 

  (sammenfald med bestyrelsen) (sammenfald med Merete Louise 
Rasmussen) 

 

#9  Indsendt af: Vicky Højager Larsen   

 

§ 12 
Forslaget trukket 
tilbage 

Nuværende: 
(…) Den ordinære generalforsamling 
afholdes i februar måned. (…) 

  

 
 Ændres til: 

(…) Den ordinære generalforsamling 
afholdes i april måned. (…) 
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#10  Indsendt af: Bestyrelsen   

 

§ 12 
Forslaget er vedtaget. 
39 ud af 41 stemmer 
for. 

Nuværende: 
(…) Tid og sted for den ordinære 
generalforsamling skal meddeles 
klubbens medlemmer skriftlig med 
mindst 1 måneds varsel. 

  

 
 Ændres til:  

(…) Tid og sted for den ordinære 
generalforsamling skal meddeles 
klubbens medlemmer skriftlig med 
mindst 4 ugers varsel. 

#11  Indsendt af: Merete Louise Rasmussen   

 

§ 12 
Forslaget er afvist. 
18 ud af 41 stemmer 
for, 20 stemmer imod, 
3 blanke 

Nuværende: 
(…) Medlemmer af SYK over 18 år har 
stemmeret og er valgbare til bestyrelsen 
(…) 

  

 
 Ændres til: 

(…) Medlemmer af SYK over 15 år, har 
stemmeret, 
men er først valgbare til bestyrelsen når 
de er fyldt 18 år (…) 

#12  Indsendt af: Vicky Højager Larsen   

 

§ 12 
Forslaget er vedtaget: 
40 ud af 41 stemme for. 

Tilføjes (til sidst i §): 
Bestyrelsen kan, i tilfælde af force majeure 
eller hvor regeringen-, højere instanser-, 
DIF- og/eller 
DRF nedsætter bestemmelser for 
forsamlinger, vælge at afholde 
generalforsamlingen i et dertil velegnet 
onlineforum, såfremt denne ikke kan 
skydes og afholdes med højest en måneds 
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forsinkelse, fra det i vedtægterne nedskrevne 

 
 

 
 
 
 
 

#13  Indsendt af: Vicky Højager Larsen   

 

§ 15 
Forslaget er vedtaget: 
30 ud af 39 stemmer 
for, 4 stemmer imod, 4 
stemmer blankt, én 
mangler at stemme. 
(Der er medlemmer, 
der har forladt mødet, 
hvorfor der kun er 39 
stemmeberettiget 
medlemmer tilbage) 

Tilføjes (til sidst i §): 
Medlemmer af SYK over 18 år har 
stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, 
såfremt de har været medlem af klubben 
mindst 3 måneder, og har betalt 
kontingent inden 3 måneder før den 
ekstraordinære generalforsamling. 

  


