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Referat fra 

 Generalforsamling i Kerteminde Badmintonklub 

Den 30.03.2011 

 

  
 

Dagsorden: 

                                referat: 

1. Valg af dirigent  

 

 Niels Suhr blev valgt, og han startede med at 

konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt 

korrekt i henhold til vedtægterne. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

 

Palle Nørgaard aflagde beretning om året, der er gået. 

Se bilag 1. Blev godkendt. 

 

 

3. Fremlæggelse af revideret 

regnskab til godkendelse 

 

Gitte Frets fremlagde det reviderede regnskab, som 

efterfølgende blev godkendt. 

Se bilag 2. 

4. Fremlæggelse af budget til 

godkendelse 

 

Gitte Frets fremlagde budgettet for 2011, som 

efterfølgende blev godkendt. 

Se bilag 3. 

                                                                               

5. Indkomne forslag Husstandsmedlemskab, dvs. hvis et bestyrelsesmed- 

lem ikke spiller, kan det gratis medlemskab videre- 

gives til en person i husstanden. 

 

6. Fastsættelse af kontingent 

 

Der er fra bestyrelsens side foreslået uændret 

kontingent, som blev vedtaget. 

7. Fremlæggelse af handlingsplan til 

orientering 

 

Handlingsplan for 2011-2012 blev fremlagt. 

Se bilag 4. 

 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

På valg er: 

Gitte Frets – ønsker genvalg 

Lisbeth Bornhøft – ønsker genvalg 

Jack Glerup – ønsker genvalg 

Vibeke Trelle – ønsker genvalg 

 

 

  

  

Genvalgt 

Genvalgt 

Genvalgt 

Genvalgt 

9. Valg af 2 suppleanter til  besty- 

relsen, vælges for 1 år                      

Preben Frets blev valgt til 1. suppleant. 

 Niels Suhr blev valgt til 2. suppleant 
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10. Valg af 1 repræsentant til Halklub- 

bernes Samvirke 

  

Henrik Jørgensen blev genvalgt. 

11. Valg af 2 revisorer, vælges for et 

år                                                          

 

Niels Suhr og Steen Nørgaard blev valgt 

      12.  Valg af revisorsuppleanter, vælges 

 for et år 

 

Jesper Andreasen blev valgt 

     13.  Eventuelt Vi vil foreslå til næste generalforsamling, at 

indkomne forslag skal på hjemmesiden i stedet for at 

sendes rundt.  

Vi skal huske at skrive i indkaldelsen, at der er 

vedtægtsændringer. 

 

 

 Ref.: Vibeke Trelle 

 

 
       

_____________________                    ______________________             ____________________ 

Palle Nørgaard                    Gitte Frets                                        Lisbeth Bornhøft 

 

 

______________________                   ______________________            ____________________ 

Jack Glerup                                              Per Eli Andersen            Henrik D. Jørgensen 

 

 

______________________ 

Vibeke Trelle                                                                             


