
Referat fra generalforsamling i Hadsund Bridgeklub den 8. april 2010 

 
Velkomst ved formanden Vita Jensen 
 

1. Valg af dirigent og referent 
Ole Tapdrup foreslået – og valgt   

Generalforsamlingens lovlighed konstateres og er således beslutningsdygtig. 
 

2. Formandens beretning for det forløbne år 
Formandens beretning ved Vita Jensen (se bilag) 

Vita opfordrede medlemmerne til at læse breve fra Per Frederiksen (blad nr. 5). 
Vi holder afslutning den 22. april, hvor klubben giver smørrebrød. Klubbens sølvturnering blev 
afviklet med 96 deltager og god stemning 

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger 

 
3. Godkendelse af det reviderede årsregnskab 

v. kasserer Lisbeth Mortensen. - Regnskabet godkendt uden bemærkninger. 
  

4. Fastlæggelse af kontingent 
Der er stillet forslag om ændring af kontingentstruktur til DBF så det vil blive billigere at spille 
i 2. og 3. Klub. Bestyrelsen har vedtaget at bibeholde samme kontingent som hidtil (kr. 350) for 
egne medlemmer. Medlemmer som er registreret som primærmedlemmer i andre klubber, vil 
blive opkrævet for et kontingent svarende til nedsat DBF-kontingent + en klubdel på 70 kr. 
Når satserne er vedtaget i DBF vil de blive oplyst på hjemmesiden. 

 
5. Indkomne forslag – ingen forslag. 

 
6. Valg af formand – genvalg af Vita Jensen. 

 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – genvalg af Thor og Ole 

 
8. Valg af suppleant til bestyrelsen – genvalg af Olga Søndergaard 

 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant – genvalg til Eigil Mikkelsen og Poul Henningsen. 

 
10. Eventuelt  
Torben Nielsen:  Det vil være ønskeligt at hjemmesiden bliver opdateret lidt hyppigere. TN synes 
den er indviklet.  
Thor Jensen:  beklagede, at han havde været presset af arbejde, men at han var villig til at afgive 
hvervet til Torben, som dog takkede nej. 
Carl E. Mortensen roste Thor for det kæmpearbejde, han udfører med hjemmesiden. CEM kender til 
tidsforbruget. 
Birthe Vistesen mener at hjemmesiden er meget brugervenlig. 

 
Dirigenten takkede formanden for en stor indsats for foreningen. 
 
Vita Jensen: Tak til dirigenten – og for god ro og orden. Vi spiller drop-in den 29. april kl. 19.00. 
Tilmelding til Vita. 
Generalforsamling afsluttes, og vi går over til spillet. 
 
Referent: Lisbeth Mortensen 


