
Referat'
fra

Sora Hundevenner's ekstraordinrere
generalforsamling

torsdag den 26. november 2009, Id. 19:00
ik1ublokalet, Kongevejen 11, Pedersborg

Bestyrelsens sammensretning pro26. november 2009:
Kenneth Sterup, formand
Finn Friis, nrestformand
Birthe Rafsted, kasserer
Susanne Ekelund, sekretrer

.Hlif Israelsen, bestyrelsesmedlem
Kristina Laugesen, 1. suppleant
Charlotte B0gvad, 2. supple ant

Velkomst
Nrestformanden b0d velkommen til forsamlingen pa ca. 60 medlemmer.

Udpegning af sekretrer
Nrestformanden udpegede Susanne Ekelund som sekretrer.

Forslag til dirlgent
Nrestformanden foreslog Hans-Erik Bonde som dirigent. Han vrelges enstemmigt.

Valg af stemmetrellere
Dirigenten foreslog Flemming Hansen og Ole Laugesen som stemmetrellere. De vrelges
enstemmigt.



Lovlig indkaldelse
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til greldende
vedtregter. Indkaldelsen blev lagt pa foreningens hjemmeside 6.11.2009 og bragt i Som Avis
3.11.2009.

Kontrol af stemmeberettigede
Kassereren kontrollerer stemmeberettigede via medlemsliste.
Et enkelt medlem betalte sit kontingent under navneoprab.

Dagsorden
Dirigenten oplreste dagsorden.

"Et flertal af bestyrelsens mistillidsvotum til formanden".

Begrundelse af dagsorden (flertal af bestyrelsen)
Nrestformanden redegjorde med et antal punkter for fremsrettelse afmistillidsvotum mod
formanden.

Kommentar tll dagsorden
Formanden redegjorde for sin opfattelse af "angrebet".

Dirigentens orientering
Dirigenten orienterede herefter om, at den samlede bestyrelse (valgt af medlemmerne) pa en
ordinrer generalforsamling, i frellesskab er ansvarlig for ledelsen af foreningen og derfor ma vrere
klar til samlet at tage konsekvensen af generalforsamlingens resultat.

Sporgsmal tll dagsorden fra fremmodte medlemmer
Dirigenten meddelte, at han forventede, at behandlingen sker pa en sober made og gay herefter
mulighed for at stille sp0rgsmal tiVkommentere mistillidsvotum samt formandens opfattelse.

Der blev spurgt ind til omstruktureringen. Nrestformanden kunne fortrelle at den var faldet til
jorden. Havde nok vreret lidt for hurtig ude.

Der kom flere forslag fra medlemmeme, om at trrekke mistillidsvotummet tilbage, og lade
bestyrelsen fortsrette frem til den ordinrere generalforsamling i februar.

Diskussionen fortsatte og der blev handsoprrekning for at lodde stemningen blandt fremm0dte, for
. fortsat samarbejde i bestyrelsen. Der var stort flertal for og fa imod. Bestyrelsen blev tilbudt

.. betrenkningstid, men afslog.



Dem, som kan stemme for mistillidsvotum - der herefter krrever formandens afgang - skal skrive ja
pa stemmeseddel nummer 1.

Dem, som ikke kan stemme for mistillidsvotum - der herefter krrever flertallets afgang - skal skrive
nej pa stemmeseddel nummer 1.

Efter optrelling af de afgivne stemmer, var der en klar tilkendegivelse af, at mistillidsvotum ikke
kunne accepteres, hvorfor forslagsstilleme trrekker sig fra bestyrelsen.

Der var afgivet 56 stemmer. Det var 3 mere end berettiget. Der var 35 nej, 19 ja og 2 blanke. Det
blev vurderet af dirigenten, at de 3 ekstra stemmer ikke ville fa indflydelse pa resultatet, hvorfor der
ikke blev gennemf0rt omvalg.

Der udspandt sig lidt meninger om, hvordan den resterende bestyrelse kunne fa adgang til
bankkonti i nrermeste fremtid, da kassereren var en af forslagsstilleme.

Med dette in mente, enedes forsamlingen om at varsle en ny ekstraordinrer generalforsamling i
henhold til vedtregteme - 10. december 2009 med henblik pa valg af en kasserer, hvis banken
krrevede dette for evt. abning af konti.

De 2 suppleanter blev forespurgt, om de var villige til at indtrrede i bestyrelsen. En enkelt udbad sig
betrenkningstid.


