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MØDEREFERAT 
 

Emne: Ordinær Generalforsamling i Hadsund Badminton Club 500. 

Afholdt: Lørdag den 25. april 2015 kl. 1700 hos Formand Ole Christensen. 

General forsamling kl 1800 

Deltagere: For få.- Merete, Doris, Birthe, Ole, Allan, Flemming & Thorsten, som 

ankom meget senere. 

Vedhæng: Niels V, Kurt & Helle 

Udsendt til: Samtlige Club 500 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) Afholdelse af næste general forsamling! 

c) Ændringer i vedægter 

d) Status på ny medlemmer! 

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

på klædt! Da det, helt bestemt, ikke er første gang dette konstateres, 

pålagde generalforsamlingen den anklagede, selv at vælge sin straf.  

Ydmygt lovede Birte V, at det aldrig skulle ske igen og at hun ville 

komme med en generøs velkomst drinks til næste års 

generalforsamling! 

ad b) Generalforsamlingen vedtog at afholde næste samling: 2. april 2016 på 

samme adresse. Alternativt i klubbens lokaler. 

ad c) Generalforsamlingen ved tog at ændre §3: 

På den årlig generalforsamling, som altid er den sidste LØRDAG i 

april vælges formand ( Ole Christensen ), Næstformand (Niels 

Henning Thomsen) og protokolfører           ( Flemming Birk). 

Formanden indkalder til årets generalforsamling. 

På generalforsamlingen kan alt sættes på dagsordenen uden varsel. 

Ændres til: 

På den årlig generalforsamling vælges formand (Ole Christensen ), 

Næstformand (Niels Henning Thomsen) og protokolfører (Flemming 

Birk). 
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Generalforsamling fastlægger datoen for næste års generalforsamling 

Formanden indkalder til årets generalforsamling. 

På generalforsamlingen kan alt sættes på dagsordenen uden varsel. 

ad d) Club 500 håber at følgende potentielle spillere kan indtræde i klubben: 

Jytte (468) & Else (430). 

ad. 3: Formand konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dermed er den fuldt 

ud beslutnings dygtig. 

Han kunne meddele, at alle, ikke fremmødte, havde meldt afbud Undtaget Jørgen 

& Urbrand! 

ad. 4: Formand Ole Christens blev genvalgt med applaus. – Han var så glad for valget, at han 

gav en omgang øl! 

ad. 5: Næstformand Niels Henning Thomsen blev genvalgt med applaus – Manglende 

tilstedeværelse betyder, at han skal give en omgang øl ved næste forsamling 

ad. 6:  Eventuelt: 

Formanden sørger for at Hadsund Badmintonklub’s hjemmeside menu, med Club 

500, bliver opdateret ( billeder, tekst etc) 

Formanden lukkede generalforsamlingen, der sluttede i god ro og orden kl. 1830 

m.v.h. Klub 500 

 


