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Generalforsamling Mandag den 7. maj 2018 med uddeling af spilletider til næste sæson 

 

Bemærk! Alle aktive medlemmer over 16 år har stemmeret. Forældre til ungdomsspillere under

 16 år har én stemme pr. aktivt barn.  

 

Sted Klublokalerne v/Høng-hallen 

Tidspunkt Kl. 19:00 

Referent Betina Hjeds 

Husk  Tilmelding pr. mail formand@hoeng-badminton.dk eller sms til 28302350  
(tilmelding nødvendig af hensyn til serveringen) 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsens forslag: Bent Fogelberg 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
v/Theis Kjellberg 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år 
v/revisor Bent Fogelberg 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år - på valg er:  
Betina Hjeds – modtager genvalg 
Bjarne Hansen – modtager genvalg 

6. Valg af 1. og 2. suppleant for 1 år 
Kristian Tagmos – modtager genvalg 
Katja Kaad – modtager genvalg 

7. Valg af 2 revisorer for 1 år – på valg er: 
Bent Fogelberg – modtager genvalg  
Helle Nielsen – modtager ikke genvalg 
Bestyrelsen indstiller Jannie Kildebo-Jensen til nyvalg 

8. Valg af revisorsuppleant for 1 år – på valg er: 
Søren Thorsell – modtager genvalg 

9. Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 4, skal være formanden i hænde senest mandag den 30. april 2018. 

Klubben er vært ved øl/vand + 1 sandwichbolle med pålæg.  

Efter generalforsamlingen er der banefordeling til sæsonen 2018/2019:  
Du er sikret, at din nuværende spilledag og -tid kan fortsætte uændret i næste sæson, når du kommer til 
generalforsamlingen – dog undtaget spilletider fredag, hvor vi fremover kun har én bane til rådighed. 

Ønsker du ny spilledag og -tid, indgår du i lodtrækningen om rækkefølgen for valg af dag og tidspunkt.  
Nummer til lodtrækning uddeles på generalforsamlingen. 
 
Vel mødt og venlig hilsen 
Bestyrelsen 
Theis Kjellberg - formand 
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