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MØDEREFERAT 
 

Emne: Ordinær Generalforsamling i Hadsund Badminton Klub 500. 

Afholdt: Lørdag den 30. april 2011 kl. 1810 hos Formanden Ole Christensen. 

Deltagere: Ole ,Thorsten, Allan, Niels Henning, Birthe, Dorthe, Doris, Flemming, 

Vedhæng: Niels V, Else Th, Helle, Janette. 

Udsendt til: Samtlige klub medlemmer. 

Dagsorden 1. Valg af dirigent.. 

2. Dagsorden ifølge vedtægter. 

3. Formandens beretning om det forløbne år. 

4. Valg af formand. 

5. Valg af næstformand. 

6. Eventuelt. 
 

ad. 1: Som dirigent valgtes Ole Christensen. Han konstaterede at mødeindkaldelsen var 

rettidig udsendt hvorfor generalforsamlingen derfor kunne afholdes. 

ad. 2: Ifølge vedtægter er der ingen fast dagsorden! 

Dirigenten fremsatte følgende punkter til omgående behandling: 

a) Kontrol af reglementeret påklædning 

b) Fremskaffelse af protokol & protokol fører! 

c) Ny protokol fører! 

ad a) Det konstateredes at alle med undtagelse af Birte V var reglementeret 

på klædt! Som straf pålagde generalforsamlingen den anklagede 

person at fremstille en generøs velkomst drinks til næste års 

generalforsamling. Anklagede accepterede domme uden anke! 

ad b) Protokol føreren Kim Bo, som på ulovlig vis ikke var mødt op på 

generalforsamlingen og endnu ikke havde fremskaffet Klub 500 

protokollen til den supplerende protokolfører, skal pålægges at 

fremskaffe protokollen til næste generalforsamling alternativt skrive en 

ny efter hukommelsen. Resultatet af indsatsen vurderes, og eventuel 

straf for misrøgtet, udmåles ved næste års generalforsamling. 

Ad c) Flemming pålagdes at fører dagens protokol. Han accepterede straks 

hvervet med tanke for følgerne. 

ad. 4: Formand Ole Christens blev genvalgt med applaus. 

ad. 5: Næstformand Niels Hening Thomsen blev genvalgt med applaus. 

ad. 6:  Eventuelt: 

Forslag til behandling på general forsamlingen: 

1) Fremtidig indkaldelse til årlig generalforsamling via email. 

Det blev vedtaget at der i fremtiden indkaldes til den årlige 

generalforsamling via email.. Formanden sørger fortsat for indkaldelse 

etc! 
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2) Afholdelse af næst års general forsamling. 

Formanden foreslog at generalforsamlingen i 2012 afholdes i 

Badminton klubbens klub lokale. Maden tilberedes på dennes grill. I 

tilfælde af dårligt vejr fremsættes en plan-B. 

Forslaget blev vedtaget 

Dagens menu: 

 

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden kl. 1830 

m.v.h. Klub 500 

 


