Hadsund Badminton Club 500

MØDEREFERAT
Emne:

Ordinær Generalforsamling i Hadsund Badminton Club 500.

Afholdt:

Lørdag den 02. april 2016 kl. 1700 hos Formand Ole Christensen.

Deltagere:

Inge Merete, Doris, Birthe, Ole, Allan, Thorsten, Axel, Lars P, Jørgen,
Kim Bo, Niels H.
Vedhæng: Grethe, Helle, Niels V, Conni, Jeanette, Inger, Else.

Udsendt til:

Samtlige Club 500 medlemmer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dagsorden

Valg af dirigent..
Dagsorden ifølge vedtægter.
Formandens beretning om det forløbne år.
Valg af formand.
Valg af næstformand.
Valg af protokolfører
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 Lars P var reglementeret
på klædt! Da han er lovlig undskyldt da nålen er blevet stjålet ( havde
2 fl. Vin med ) Vi må se om vi kan få en nål til ham ellers bliver det
dyrt for ham. Birthe har betalt for sidste år.
ad b)
Generalforsamlingen vedtog at afholde næste samling: 01. april 2017
på samme adresse.
ad c)
Generalforsamlingen ved tog at ændre §2 og §4 :
§2 som lyder:
De 500 kampe medfører, at medlemmerne får sit navn på ærepladsen i
klublokalet.
Ændres til:
De 500 kampe medfører, at medlemmerne får sit navn på ærespladen
som findes ved Formanden.

Formand
Næstformand
Protokolfører
20-10-19

Ole Christensen
Niels Henning Thomsen
Kim Bo Larsen

ochadsund@gmail.com
thomsen090851@hotmail.com
kim.bo@mail.tele.dk
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§4 som lyder
Formanden reserverer stambordet i klublokalet og adviserer de øvrige
medlemmer når:
a) Nye medlemmer optages i Club 500.
b) Når der afholdes generalforsamling
c) Ved særlig lejligheder.
Ændres til:
Formanden finder lokale og adviserer de øvrige medlemmer når:
a) Nye medlemmer optages i Club 500.
b) Når der afholdes generalforsamling
c) Ved særlig lejligheder.
ad d)

Tvivlsomt om der kommer nye medlemmer i Club 500. Så det eneste
vi kan forudse at vi bliver reduceret der går forhåbentlig nogle år:

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.

ad. 4:

Formand Ole Christens blev genvalgt med applaus.

ad. 5:

Næstformand Niels Henning Thomsen blev genvalgt med applaus.

Ad. 6:

Protokolfører blev Kim Bo

ad. 7:

Eventuelt:
Jørgen syntes at Doris snakkede lidt rigelig i forbindelse med vedtægts
ændringer.
Allan opponerer mod at vores klublokale er blevet overgivet til Hadsund
Hallerne uden komposition. Vi har haft ca. 100.000,00 kr. i udgifter som vi have
få af nogle sponsorer bla. Metafix.
Formanden kunne oplyse at han fundet den gamle protokol så Kim Bo blev
meget glad.
Ærespladen, protokol og ringbind med referater og foto findes hos Formanden.

Formanden lukkede generalforsamlingen, der sluttede i god ro og orden kl. 1830
Derefter gik vi i gang med helstegt grillet oksefilet og lækker tilbehør.
m.v.h. Klub 500
Kim Bo
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