
  

Generalforsamling i Hareskov Badminton  

mandag den 25. oktober 2021 kl. 20.05   

i Cafeteriet i Hareskovhallen 

 

Dagsorden    
 

1. Valg af dirigent. 
 

2. Bestyrelsen aflægger beretning for 2020/2021 
a. Formand 
b. Motionistudvalgsformand 
c. Ungdomsudvalgsformand 

 
3. Kassereren aflægger revideret regnskab for 2020/2021 

 
4. Forslag fra bestyrelsen:  

 
a. Kommende års aktiviteter og kommende års budget – herunder fastsættelse af 

kontingenter. 
b. Vedtægtsændring: En enig bestyrelse foreslår følgende 3 paragraffer bliver lagt til 

vedtægterne for Hareskov Badminton: 
 

Forslag i boks: 
9.1 
Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der 
har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten 
til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. 
Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen. 
 
9.2 
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de 
forpligtelser, der påhviler foreningen. 

9.3 Formand og kasserer har ret at tegne og repræsentere klubben, herunder 
adgang til banken. Såfremt en enig bestyrelse vælger at også udpege en 
næstformand, kan denne også repræsentere klubben. Alle udgifter/forpligtelser til 
over 10.000 kroner, skal dog godkendes af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den 
ene skal være formand eller kasserer. 

  



  

 

 
5. Valg til bestyrelsen: 

 
Valg af formand                       Christian Svenningsen  

(rest. 1 år fra Søren Dansholms periode)             

Valg af ungdomsformand for 2 år      Thomas Hermansen (genvalg for 2 år) 

Valg af kasserer for 2 år  Lena Selander Bitsch (genvalg for 2 år) 

Valg af medlem for 2 år   Clare Hayden-Taye  
 
Valg af revisorsuppleant for 1 år Preben Dan 

 
6. Eventuelt         

 

Vedtægterne findes på klubbens hjemmeside:  www.hareskovbadminton.dk.  

I forbindelsen med generalforsamlingen 2021 vil der blive serveret et let traktement, og for at 
underlette planlægningen vil det være godt, hvis deltagelse meldes via Holdsport. 

 

Vel mødt! 

Bestyrelsen for Hareskov Badminton 

Søren Dansholm, Lisbeth Christensen, Thomas Hermansen, Stig Ljunggren,  

Christian Svenningsen, Lena Selander Bitsch, Malene Rie Jensen, Bo Gaarde 

 


