
Fusionsplan
Fusionsplan for fusion af Hylke og Omegns rideforening CVR.nr. 21227943 og Skanderborg 
Rideklub CVR.nr. 31672538

Denne Fusionsplan er udarbejdet af bestyrelserne i Hylke og Omegns Rideforening og 
Skanderborg Rideklub med henblik på gennemførelse af en fusion af de to foreninger. 

Fusionen skal vedtages af foreningernes generalforsamlinger for at være gældende. 

§ 1 Foreningernes navne 

Foreningernes navne før fusionen er Hylke og Omegns Rideforening og Skanderborg 
Rideklub. 

Efter fusionen vil Hylke og Omegns Rideforening være den fortsættende forening, mens 
Skanderborg Rideklub vil være den ophørende forening. 

Efter fusionen vil den fortsættende forening anvende følgende navn og forkortelse: 
Skanderborg, Hylke og Omegns Rideklub (SHOR) og fortsætte den aktivitet under CVR.nr.
21227943.

§ 2 Foreningernes hjemsted

Hylke og Omegns Rideforening har hjemsted i Skanderborg Kommune og Skanderborg 
Rideklub har hjemsted i Skanderborg Kommune. 

Efter fusionen vil den fortsættende forening Skanderborg Hylke og Omegns Rideklub have 
hjemsted i Skanderborg Kommune, på Christiansminde Ridecenter Christiansmindevej 3, 
8660 Skanderborg.  

§ 3 Fusionsdato 

Fusionen gennemføres med virkning fra den 1. januar 2021, fra hvilket tidspunkt den 
ophørende forenings rettigheder og forpligtelser regnskabsmæssigt skal anses for overgået 
til den fortsættende forening. 

§ 4 Medlemmer med særlige rettigheder 

Eventuelle æresmedlemmer med deraf følgende særlige rettigheder i den ophørende 
forening optages som æresmedlemmer i den fortsættende forening. Æresmedlemmernes 
rettigheder i den fortsættende forening fremgår af vedlagte udkast til reviderede vedtægter 
for den fortsættende forening. 

§ 5 Bestyrelse 

Der gives ikke medlemmerne af foreningernes bestyrelse elle andre særlige fordele i 
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forbindelse med fusionen. Bestyrelsen efter fusionen vil bestå af medlemmer fra 
bestyrelserne i den ophørende og den fortsættende forening, som det fremgår nedenfor. 

Bestyrelsesmedlemmer fra den ophørende forening, der indtræder i bestyrelsen for den 
fortsættende forening er: 

⦁ Michael Sommer Mikkelsen. 

Bestyrelsesmedlemmer fra den fortsættende forening, der indtræder i bestyrelsen for den 
fortsættende forening er: 

⦁ Elin Pedersen 

⦁ Pia Yde

⦁ Ea La Cour Søborg

⦁ Anne Dorte Schjødt Johansen

⦁ Emma Perriton

⦁ Maria Sørensen 

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter gennemførelsen af fusionen. Bestyrelsen er på 
genvalg på den næstkommende ordinære generalforsamling i den fortsættende forening, i 
henhold til de reviderede vedtægter. 

§ 6. Fusionens økonomiske status 

Samtlige aktiver for passiver i den ophørende forening overdrages til den fortsættende 
forening pr. fusionsdatoen den 1. januar 2021. 

Inden fusionen den 1. januar 2021 betales samtlige kreditorer i den ophørende forening. 

Den fortsættende forening vil efter fusionen bo til leje på Christiansminde Ridecenter. 

Klubkontingent i den fortsættende forening fastsættes af bestyrelsen for 2021, som 
forelægges generalforsamlingen på den næstkommende ordinære generalforsamling i den 
fortsættende forening. 

§ 7 Vedtægter 

Udkast til reviderede vedtægter for den fortsættende forening Skanderborg Hylke og 
Omegns Rideforening vedlægges. 

§ 8 Dato og underskrifter.

------------------ den       på vegne af bestyrelsen for Hylke og Omegns Rideforening. 
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Formand Bestyrelsesmedlem /kasserer

Ea La Cour Søborg Louise Carøe 

------------------ den        på vegne af bestyrelsen for Skanderborg Rideklub. 

Formand Bestyrelsesmedlem/ Kasserer

Michael Sommer Mikkelsen
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