Hadsund d. 7. marts 2012
Der indkaldes hermed til

Generalforsamling i Hadsund Bridgeklub
i henhold til vedtægternes § 7.
Generalforsamlingen finder sted i Altos kantine torsdag d. 12. april 2012 kl. 19:00. Dagsorden i
henhold til vedtægterne (se nedenfor).
Bestyrelse. Følgende er på valg i år:
 Vita Jensen (Formand). Formanden er på valg hvert år.
 Thor Jensen (IT- og Hjemmeside-ansvarlig), genvalgt for 2 år i 2010.
 Ole Tapdrup (Næstformand), genvalgt for 2 år i 2010. Ønsker ikke genvalg.
Suppleanten til bestyrelsen er på valg hvert år:
Nuværende suppleant, Ole Laursen. Valgt i 2011
Revisor er på valg hvert år
 Eigil Mikkelsen (Revisor), genvalgt for 1 år i 2011
 Poul Henningsen (Revisorsuppleant), genvalgt for 1 år i 2011
Den øvrige bestyrelse består af
 Lisbeth Mortensen (Kasserer og Sekretær), genvalgt for 2 år i 2011
 Leon Hald (BridgePartner, DealMasterPro og kortlægning), genvalgt for 2 år i 2011
 Olga Søndergaard (Materiel), valgt for 2 år i 2011
Fordeling af bestyrelsesposterne efter generalforsamlingen:
Bestyrelsen konstituerer sig hvert år efter valget i henhold til vedtægternes § 4, dog vælges
formanden hvert år direkte af generalforsamlingen.

Hadsund d. 7. marts 2012, Formand

Vedtægternes § 7:
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og skal indvarsles senest 14 dage før afholdelsen. 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
Behandling indkomne forslag
Valg af formand
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
Valg af en revisor og 1 revisorsuppleant
Eventuelt

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.

