
 

Der indkaldes hermed til     

   

Generalforsamling i Hadsund Bridgeklub 
i henhold til vedtægternes § 7. 

Generalforsamlingen finder sted i Altos kantine torsdag d. 6. april 2017 kl. 18:30. Dagsorden i henhold til 

vedtægterne (se nedenfor). 

Bestyrelse. Følgende er på valg i år: 

                     Lisbeth Mortensen (formand). Formanden er på valg hvert år. 

                     Ulla Levisen, kasserer, nyvalgt for 2 år i 2015 

                     Leon Hald (ansvarlig for Bridgepartner og DealMasterPro), genvalgt for 2 år i 2015 

                     Aksel Skov, materiel m.m., valgt for 2 år i 2015 

Suppleanten til bestyrelsen er på valg hvert år: 

 Ole Laursen blev genvalgt som suppleant i 2016 

Revisor er på valg hvert år: 

 Eigil Mikkelsen (Revisor), genvalgt for 1 år i 2016 

 Poul Henningsen (Revisorsuppleant), genvalgt for 1 år i 2016 

Den øvrige bestyrelse består af:               
 Thor Jensen, IT- og hjemmesideansvarlig, genvalgt for 2 år i 2016 

 John Søndergaard, håndtering øl/vand, valgt for 2 år i 2016 

Fordeling af bestyrelsesposterne efter generalforsamlingen: 

Bestyrelsen konstituerer sig hvert år efter valget i henhold til vedtægternes § 11, dog vælges formanden hvert 

år direkte af generalforsamlingen. 

Hadsund, den 1. marts 2017 
 

Vedtægternes § 7: 
 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Vinterturneringens afslutning finder normalt sted den sidste 

torsdag før påske. Hvis påsken falder tidligt kan generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen vedtage at forlænge 

turneringen et antal uger efter påske. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på vinterturneringens sidste 

spilleaften. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen sker ved opslag på opslagstavlen 

samt mundtligt på en normal spilleaften af et af bestyrelsen udpeget medlem eller af turneringslederen. Samtidigt 

varsles generalforsamlingen på klubbens hjemmeside, for så vidt en sådan findes og vedligeholdes. Adgang til 

generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Kun aktive medlemmer, der 

ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Formandens beretning for det forløbne år 

3. Godkendelse af det reviderede årsregnskab  

4. Fastlæggelse af kontingent 

5. Indkomne forslag  

6. Valg af formand 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

8. Valg af suppleant til bestyrelsen 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant  

10. Eventuelt  

 

Samtidigt med indkaldelse til generalforsamlingen offentliggør bestyrelsen hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg 

det pågældende år. 

 

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to 

uger inden generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag og det reviderede regnskab kan rekvireres hos 

bestyrelsen og fremlægges for medlemmerne ved opslag og på hjemmesiden senest en uge før generalforsamlingen. 

 


