
Efter aftale med Keld Jensen fremsendes hermed en revideret udgave af referat fra Hobro Bridgeklubs 

Generalforsamling  2015. 

 

 

Generalforsamlingen i Hobro Bridgeklub 230315. 

1. Valg af dirigent: Chris Pedersen.  

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. 

2. Formandens beretning ved Per Frederiksen blev godkendt uden kommentarer. Vedlagt som bilag. 

3. Aflæggelse af regnskab ved Erik Schack.  

Regnskabet blev godkendt efter enkelte opklarende spørgsmål. Vedlagt som bilag. 

4. Indkomne forsalg:( Dirigent under dette punkt: Keld Jensen ).  

Chris Pedersen foreslår, at kaffen betales to gange årligt f.eks. september og januar. Forslaget blev 

vedtaget for alle underklubber. Bestyrelsen varetager proceduren i forbindelse med betalingen. 

5. Orientering om valg af bestyrelsesmedlemmer for underklubber:  

Mandag: Jens Christian Jensen med Jan Mikkelsen som suppleant.  

Onsdag: Bjarne Knudsen( Nyvalgt ) med Inge  Kirkegaard som suppleant.  

Aase Samuelsen ønsker ikke genvalg.  

Torsdag: Erik Schack med Grethe Sørensen som suppleant. 

6. Valg for bestyrelsesmedlemmer for hovedklubben og suppleanter herfor:  

Per Frederiksen og Flemming Pedersen var på valg.  

Sidstnævnte ønskede ikke genvalg.  

I stedet valgtes Per Winther.  

Som suppleanter valgtes Chris Pedersen og Karsten Jeppesen. 

7. Valg af Revisor og Suppleant:  

Genvalg til Svend Åge Pedersen med Thomas Schack som suppleant. 

8. Eventuelt:  

9. Anny Vedel vil gerne have afskaffet kvalifikationsturneringerne. Formanden mener, at man måske 

skulle bruge medlemmernes handicaptal i stedet.  

Thor Jensen foreslog, at man så kunne få flere op og nedrykninger. 

              Begge forslag skal drøftes på næste bestyrelsesmøde. 

 

 

Referat: Dora S. Ovesen i samarbejde med Keld Jensen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Generalforsamling i Hobro Bridgeklub 23.3.2015. 

Referat. 

1. Valg af dirigent: Chris Pedersen. 

2. Formandens beretning (er udsendt som mail til jer af Per) 

3. Aflæggelse af regnskab ved Erik Schack. (uddelt på Generalforsamlingen) 

4. Indkomne forslag: Chris foreslår at kaffen betales 2 gange årligt f.eks. september og januar. 

Forslaget blev vedtaget for alle klubber. 

5. Valg til bestyrelsen: I stedet for Flemming der træder ud af bestyrelsen vælges Per Winter, og i 

stedet for Aase der også ønsker at træde ud af bestyrelsen vælges Bjarne Knudsen. Alle øvrige 

fortsætter. Som suppleanter valgtes Chris og Karsten. Revisor er stadig Svend Aage. 

6. Eventuelt: Anny Vedel vil gerne have afskaffet kvalifikationsturneringerne. Formanden mener at 

man måske skulle bruge spillerne handicaptal i stedet. Thor foreslog at man så kunne få flere op og 

nedrykninger. Begge forslag skal drøftes på næste bestyrelsesmøde. 

 

Referent: Dora 


