Referat fra generalforsamling
i Hadsund Bridgeklub den 7. april 2005
Velkomst ved formanden Vita Jensen
Valg af dirigent:
Ole Fuglede foreslået – og valgt
Generalforsamlingens lovlighed konstateres og er således beslutningsdygtig.
Formandens beretning ved Vita Jensen
Godkendt uden bemærkninger
Aflæggelser af årsregnskab ved kasserer Heidi P. Nielsen
Thor spørger, om udviklingen vil være positiv næste regnskabsår, da der ikke skal betales kaffe
til da Vinci
Thor orienterer om sponsor forløb med ØB – for ressourcekrævende
Danske Bank sponserer med kr. 2.500
Bestyrelsen foreslår samme kontingent kr. 300,Regnskabet godkendt – uden bemærkninger
Forslag fra Birthe Vistisen – diskutere om man kan starte kl. 19.00
Thor svarer: problemet er, at Thor og Calle først kan være her kl. 19.00 – er der nogle, der kan
være her kl. 18.30? – kan der låses op så tidligt?
Forslagsstiller trækker forslaget tilbage. (Det kan genfremsættes senere)
Valg af formand – genvalg af Vita
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
Astrid ønsker ikke at blive genvalgt
Lisbeth genvalgt
Forslag: Kitty Hestbæk – valgt ensstemmigt
Valg af ny suppleant
Forslag Torben Nielsen – valgt ensstemmigt
Ad 5: valg af revisor og 1 revisorsuppleant
Eigil Mikkelsen - genvalgt
Revisorsuppleant Poul Larsen – genvalgt
Eventuelt:
Vita takker Astrid for stort arbejde i bestyrelsen og overrækker roser.
Tak til Preben for hjælp med det dejlige spillested.
Næste torsdag afslutning medbring tallerkener, bestik og kaffekop kl. 18.00

Tak til dirigenten
Generalforsamling afsluttes, og vi går over til spillet.
Hadsund, torsdag d. 17. marts 2005.
Der indkaldes hermed til

Generalforsamling i Hadsund Bridgeklub
i henhold til vedtægternes § 7.
Generalforsamlingen finder sted i Altos kantine d. 7. april 2005 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.
• • Den materiel-ansvarlige (Astrid), valgt for 2 år i 2003 (modtager ikke genvalg).
• • Sekretær (Lisbeth), valgt for 2 år i 2003.

Bestyrelsen konstituerer sig efter valget i henhold til vedtægternes § 4, dog vælges formanden
af generalforsamlingen.
Desuden skal der vælges en suppleant til bestyrelsen, samt en revisor (Eigil Mikkelsen) og en
revisorsuppleant (Poul Larsen).

Hadsund d. 17. marts 2005, 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.

