
Referat af Generalforsamling den 25. marts 2004

Formanden, Vita Jensen, bød velkommen.

Ad 1: Ole Fuglede blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen 
var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig med 48 stemmeberettigede til stede.

Ad 2: Vita aflagde beretning, som blev godkendt

Ad 3: Årsregnskab v. Anni Skovgård blev godkendt. 
Under dette punkt anskueliggjorde Thor med diagrammer, hvordan vores 
kontingentkroner anvendes. Kontingent blev for næste sæson fastsat til kr. 300,- .

Ad 4. Bestyrelsen fremlagde forslag til afstemning om nyt spillested. Der var 42 
ja-stemmer, 5 nej-stemmer og 1 blank, så fra efteråret spiller vi på ALTO. 

Ad 5: Valg til bestyrelsen
Vita Jensen genvalgt som formand
Heidi Nielsen nyvalgt, da Anni ikke ønsker genvalg
Thor Jensen genvalgt
Palle Knudsen genvalgt som suppleant
Eigil Mikkelsen genvalgt som revisor
Poul Larsen genvalgt som revisorsuppleant
Formanden takkede Anni for ti års bestyrelsesarbejde og overrakte blomster. 

Ad 6. Eventuelt.
Herunder blev stillet spørgsmålet, om man skal betale dobbelt kontingent til DBF, 
hvis man er medlem i 2 klubber. Det undersøges af bestyrelsen.

Referent
Lisbeth Mortensen

- - - - - - - - - - ooo0ooo - - - - - - - - - - - - -

Uden for referat:
Her følger det tidligere bragte svar på det spørgsmål, der blev stillet under punktet Eventuelt, 
nemlig: Skal et medlem, der er tilmeldt to forskellige klubber, som begge er medlemmer af 
DBF betale dobbelt kontingent til DBF? 

Svaret fra DBF er et klokkeklart "JA". Er man medlem af 4 klubber, betaler man kontingent til 
DBF 4 gange. Om det så er et rimeligt svar, er et helt andet spørgsmål. Bestyrelsen arbejder 
videre med sagen. På denne hjemmeside vil vi orientere om det videre forløb. 

- - - - - - - - - - ooo0ooo - - - - - - - - - - - - - 



Hadsund, torsdag d. 4. marts 2004.

Der indkaldes hermed til
Generalforsamling i Hadsund Bridgeklub
i henhold til vedtægternes § 7.

Generalforsamlingen finder sted på da Vinci d. 25. marts 2004 kl. 19:00. Dagsorden i henhold 
til vedtægterne (se nedenfor). Til bestyrelsen er følgende på valg i år:

• Formanden (Vita) er på valg hvert år.
• Kasseren (Anni), valgt for 2 år i 2002 (modtager ikke genvalg).
• Den IT-ansvarlige (Thor), valgt for 2 år i 2002.

Bestyrelsen konstituerer sig efter valget i henhold til vedtægternes § 4, dog vælges formanden 
af generalforsamlingen.

Desuden skal der  vælges en suppleant til  bestyrelsen (i  øjeblikket  Palle Knudsen), samt en 
revisor (Eigil Mikkelsen) og en revisorsuppleant (Poul Larsen).

Hadsund d. 4. marts 2004, Formand

Vedtægternes § 7:

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert 
år ved vinterturneringens afslutning. Kun aktive medlemmer har stemmeret. 

Dagsordenen skal indeholde følgende:

• Valg af dirigent 
• Formandens beretning 
• Aflæggelse af årsregnskab 
• Forslag 
• Valg af formand 
• Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 
• Valg af en revisor og 1 revisorsuppleant 
• Eventuelt 
• Generalforsamlingen skal indvarsles senest 14 dage før afholdelsen.

Forslag,  der  ønskes  behandlet,  skal  indsendes  skriftligt  til  formanden  senest  7  dage  før 
generalforsamlingens afholdelse. Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset 
antallet  af  fremmødte  medlemmer,  og  alle  punkter  på  dagsordenen  afgøres  ved  simpel 
stemmeflerhed. Undtaget herfra er dog forslag til vedtægtsændringer, som kun kan vedtages 



med 2/3's majoritet af de på generalforsamlingen mødte medlemmer, samt forslag om klubbens 
opløsning, som kun kan vedtages med mindst 2/3's majoritet af samtlige klubbens medlemmer.


