REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
onsdag den 10. marts 2021 kl. 19.00
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog advokat Lars Langhoff og da der ikke var andre forslag, blev Lars Langhoff valgt som
dirigent. Dirigenten overtog ordet og erklærede den ekstraordinære generalforsamling for lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig. De 14 dages indkaldelsesvarsel er overholdt og pga. de nuværende Corona-restriktioner
er det godkendt, at generalforsamlingen afholdes virtuelt. Dirigenten opfordrede dog til, at større punkter
udsættes til den ordinære generalforsamling i 2022.

2. Formandens beretning
Formanden takkede for ordet og takkede alle deltagere, medlemmer og sponsorer for støtten. Foreningen
været under stiftelse siden starten af 2020 og startede for alvor op i september 2020. Der er p.t. tegnet 43
medlemskaber og 20 støtte medlemskaber, 2 guldsponsorater, 2 sølvsponsorater, 1 bronzesponsorat, samt
en anonym donation. For nuværende har Foreningen SpringDanmark bevilget kr. 200.000, - til
Talentudviklingsprojekt under Dansk Rideforbund og som har start i april 2021.

3. Godkendelse af årsrapporten
Da regnskabsåret løber fra stiftelsen til 31.12.2021 er der intet at berette. Punktet udsættes til den ordinære
generalforsamling 2022.

4. Beslutning om resultatdisponering
Da regnskabsåret løber fra stiftelsen til 31.12.202. er det intet at disponere. Punktet udsættes til den
ordinære generalforsamling 2022.

5. Valg af revision
Der er p.t. indgået aftale med PWC. Der blev fra et medlem spurgt indtil hvorvidt dette var en vennetjeneste
eller en udgift for foreningen. Formanden kunne berette, at det indtil videre var formandens omkostning.
Samme medlem foreslog, at man indhentede tilbud fra eks. Beierholm som i forvejen var revisor i
SpringAkademiet. Der indhentes tilbud fra PWC og såfremt man finder dette for dyrt, kan der indhentes
øvrige tilbud, til fremlæggelse. PWC er indtil videre godkendt som revisor.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
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Bestyrelsen ønsker at udvide med 2 medlemmer og indstiller Kasper H. Hansen og Sigurd Nielsen. Der blev
spurgt om andre ønskede på valg. Det var der ikke og dirigenten konstaterede at begge kandidater blev
valgt ved fredsvalg. Begge er valgt for perioden 2021/2022.

7. Spørgsmål til vedtægter
Der var ingen spørgsmål, dirigenten gjorde opmærksom på, at man altid er velkommen til, at stille spørgsmål
til vedtægterne efterfølgende.

8. Godkendelse af budget
Budgettet blev gennemgået og godkendt.

9. Indkomne forslag
Da der ifølge vedtægterne ikke var modtaget nogle forslag den 15. januar, var der ingen forslag at behandle.

10. Evt. - ingenting under dette punkt.

Referent: Hanne Vistesen, den 11. marts 2021

Godkendt af

Lars Langhof,
Dirigent
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