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Bonne, Jette

From: Formanden Sportsrideklubben Vallensbæk <Formandensiv@outlook.com>

Sent: 1. juni 2021 16:25

To: Bonne, Jette

Subject: Fwd: Generalforsamling 19. maj 2021 SIV

 

 

Hent Outlook til iOS 

Fra: birgitte@kronborg.cc <birgitte@kronborg.cc> 

Sendt: Friday, May 14, 2021 11:18:44 AM 

Til: 'Formanden Sportsrideklubben Vallensbæk' <Formandensiv@outlook.com>; 'Sportsrideklubben Vallensbæk' 

<info@sivklub.dk> 

Emne: Generalforsamling 19. maj 2021 SIV  

  

Som medlem af Sportsrideklubben Vallensbæk har jeg ved mail af 5. maj 2021 kl. 23.01 modtaget 

indkaldelse til ordinær generalforsamling i rideklubben til onsdag den 19. maj 2021 kl. 19.00. Indkaldelsen 

er som jeg forstår det samme dag lagt på rideklubbens hjemmeside. Efter vedtægterne skal indkaldelse 

ske med mindst 14 dages varsel og indkaldelsen er derfor sket med for kort varsel. En generalforsamling 

den 19. ds. vil derfor efter min opfattelse ikke være lovlig, medmindre alle klubbens medlemmer 

accepterer et forkortet varsel. Det følger således af bl.a. note 129 til § 21 i selskabsloven, at  

  

”Er fristen for at foretage handlingen eksempelvis fastsat som senest 2 uger før generalforsamlingen, skal 

handlingen være foretaget senest den 15. dag før generalforsamlingen. 

  

Til illustration af fristberegningen i den situation, hvor handlepligten ligger forud for den konkrete 

begivenhed kan nævnes: 

  

Det følger af lovens § 98, at såvel dagsorden som de fuldstændige generalforsamlingsforslag skal gøres 

tilgængelige til eftersyn for kapitalejerne senest 2 uger før generalforsamlingen. Afholdes 

generalforsamlingen fredag 2008-07-18, beregnes 2-ugers perioden fra og med dagen før 

generalforsamlingen og 2 uger bagud. Det betyder, at den nævnte dagsorden og de nævnte 

generalforsamlingsforslag skal være gjort tilgængelige for kapitalejerne senest torsdag 2008-07-03.” 

  

Jeg skal derfor opfordre til, at bestyrelsen indkalder igen til en generalforsamling med korrekt varsel, og at 

den i øvrigt afholdes fysisk selvom flere end 25 deltager. Efter de seneste genåbningsregler for bl.a. 

konferencer og møder bør bestyrelsen kunne tilsikre at langt flere vil kunne få mulighed for at deltage 

fysisk. 

  

Efter vedtægterne skal det regnskab, som skal godkendes på generalforsamlingen, revideres af to af 

generalforsamlingen valgte revisorer eller af en registreret revisor. Således som jeg er orienteret er 

klubbens revisorer trådt tilbage og nye er ikke valgt. Er det korrekt? 

  

MvH  
  

Birgitte Kronborg 


