
Referat fra generalforsamling i Hadsund Bridgeklub den 2. april 2009

Velkomst ved formanden Vita Jensen

Valg af dirigent: Ole Tapdrup foreslået – og valgt 
Generalforsamlingens lovlighed konstateres og er således beslutningsdygtig.

Formandens beretning ved Vita Jensen (se bilag)
Vita takkede Else Marie for hendes indsats i bestyrelsen og Carl E. Mortensen for 
mere end 25 års virke som turneringsleder for klubben.
Vi holder afslutning den 16. april, hvor klubben giver smørrebrød. Sæsonstart bliver 
den 10. september.
Godkendt uden bemærkninger

Aflæggelse af årsregnskab ved kasserer Thor Jensen
Regnskabet godkendt – uden bemærkninger

Indkomne forslag:
Efter skriftlig afstemning med stemmerne 56 for at starte kl. 19.00 blev dette nye 
starttidspunkt vedtaget.
Bestyrelsens forslag til nye vedtægter fremlægges til gennemlæsning i sommerferien. 
Der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling ved turneringsstart til endelig 
stillingtagen.

Valg af formand – genvalg af Vita Jensen

Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant – Else Marie ønsker at udgå af bestyrelsen, 
Leon Hald og Lisbeth genvalgt
Nyvalg til Bodil Quist

Valg af ny suppleant
Forslag Olga Søndergaard – valgt enstemmigt

Valg af revisor og 1 revisorsuppleant
Eigil Mikkelsen - genvalgt
Revisorsuppleant Poul Henningsen – genvalgt

Eventuelt: Indsendt af Torben Nielsen, der beder om:
- Bedre opdatering af hjemmesiden - spilleplaner

Thor takkede for indlægget, da han så kunne se en reaktion, på det store 
arbejde, han lægger i arbejdet med hjemmesiden. Han vil forsøge at nå 
rundt om opdateringen, der dog er noget tidskrævende. Thor vil meget 
gerne have input via mail, telefon eller direkte henvendelse

- At forsøge at dæmpe stemmerne – specielt i A-gruppen

- at gøre oprykningerne mellem turneringen lidt festlig, ved at nævne spillerne og 



tildele klapsalver.

John Søndergaard: Kan vi spille efter ur, selvom alle grupper ikke skifter samtidigt?
Thor vil forsøge.

Bestyrelsen overrakte Carl E. Mortensen en flot kurv, som tak for hans mangeårige 
indsats som turneringsleder - og en buket til Else Marie for indsats i 
bestyrelsesarbejdet.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Vita Jensen: Tak til dirigenten – Vi spiller drop-in den 23. april kl. 19.00. Tilmelding til Vita.
Generalforsamling afsluttes, og vi går over til spillet.

Referent
Lisbeth Mortensen


