
REFERAT for Generalforsamling i ”CLUB 500” HBK. 4 maj 2013 kl. 17:00. 
 
2013 blev årsmødet i ”Club 500” HBK.  afholdt endnu en gang hos Ole og Doris. Jeg tror at alle de 
deltagende synes at det stort at I ville lægge jeres hjem til igen!! 
Tilstede var: Doris, Ole, Allan, Birthe, Inge-Merethe, Torsten, Kim Bo og Jørgen. Alle med deres udmærkede 
ægtefæller, på nær Jørgen, som måtte undvære Tina. Da det jo i højeste grad er Jørgens bedre halvdel, var 
hun savnet. 
 
A. Ramm med følge udeblev uden afbud. Dette gav anledning til en del kommentarer, som desværre ikke 
alle var lige diplomatiske.( Referenten håber ikke at det vil medføre tumultariske situationer hvis 
omtalte  A. Ramm   finder det for godt at dukke op i år. (I skal være meget velkomne)) 
 
Yderligere blev det bemærket at Jørgen mødte op uden den obligatoriske nål. Ikke helt i orden Jørgen. Det 
bør kunne gøres bedre. 
 
Formandens beretning: Ingen nye medlemmer. Ingen er afgået.(Gudskelov.). Derudover blev der meddelt 
at Doris er gået på efterløn. 
 
Efter formaliteterne, som jo er det primære, blev der gået over til den mere sociale del af arrangementet. 
Der blev trakteret med vin og Slotspilsnere på dåse, mens at Oles nye grill, af betragtelig dimension, blev 
tændt op. 
Dette var ikke en helt nem og ligetil proces. For at sige det ville den drille! 
Der var dækket fint op i stuen, da vejret ikke lige var til udendørs spisning. Doris havde arrangeret noget 
formidabelt salat og tilbehør. 
Der var bestilt nogle rigtig lækre bøffer fra Kildegården, som kom på grillen, da kloge mennesker havde 
fundet ud af dens forskellige riste, deres placering og temperaturen efterhånden nåede den rigtige højde. 
Det må siges at det blev et herligt måltid. God mad, god vin og ikke mindst god stemning og god snak. 
 
Næste møde blev berammet til d.26/4-14. Her godkendes eller evt. forkastes ovenstående referat. 
 
Venlig hilsen. 
Kim Bo. (Referent) 
 


