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Indkaldelse til generalforsamling 

Mandag den 25. oktober 2021 afholdes generalforsamling i Hareskov Badminton. Vi starter kl. 
20.05 i cafeteriet i Hareskovhallen. Her bliver årsberetning og regnskab for 2020/2021 aflagt, 
ligesom det kommende års budget præsenteres. I år er det desuden to specielle punkter på 
agendaen: vi skal vælge en ny formand for klubben og have lagt et par paragraffer til klubbens 
vedtægter.  

Det er et krav fra banken, at det af en forenings vedtægter skal fremgå, hvem som tegner 
foreningen og har ret at indgå aftaler på foreningens vegne. Disse er hentet fra DGI’s 
vedtægtsgenerator og derved afstemt juridisk at opfylde alle lovkrav. Det er i praktikken heller 
intet nyt, fordi sådan arbejder bestyrelsen allerede, men nu skal det også findes beskrevet i 
vedtægterne. En enig bestyrelse foreslår derfor at følgende paragraffer bliver skrevet ind i 
klubbens vedtægter (som findes på klubbens hjemmeside): 

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. 

Søren Dansholm, klubbens formand i rigtigt mange år, ønsker at trække sig fra bestyrelsen og 
formandsposten, og derfor skal vi vælge en ny formand. For at takke Søren for hans indsats vil der 
ved generalforsamlingen blive serveret lidt lækkerier og et glas bobler. Vi håber at se så mange 
som muligt, og det være stor hjælp for forberedelserne, hvis du melder dig til 
Generalforsamlingen på Holdsport, men det er intet krav for at deltage.  
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Derudover er der valg til bestyrelsen, og skulle du være interesseret i at bidrage med 
bestyrelsesarbejdet, så hører vi i bestyrelsen meget gerne fra dig.  

Eventuelt indkomne forslag fra klubbens medlemmer, som ønskes taget op på 
generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til bestyrelsen senest den 11. oktober 2021 på 
mail@hareskovbadminton.dk. 

Endelig dagsorden for generalforsamlingen bliver sendt ud senest 8 dage før generalforsamlingen, 
samt sat op i hallen og lagt ud på hjemmesiden. 

 
Vel mødt! 

Bestyrelsen for Hareskov Badminton 

 

Formand   Søren Dansholm (avgående) 

Motionistformand  Lisbeth Christensen 

Ungdomsformand  Thomas Hermansen (på valg – genopstiller for 2 år) 

Kasserer   Lena Selander Bitsch (på valg – genopstiller for 2 år) 

Bestyrelsesmedlemmer Stig Ljunggren  
Christian Svenningsen (opstiller som formand) 
Malene Jensen  
Bo Gaarde  

 

 

 

 


