Indkaldelse til Generalforsamling
Distriktet holder ordinær generalforsamling fredag den 13.april 2018 kl. 19:00 i
Bridgehuset, Revlingebakken 33, 9000 Aalborg.

Der startes med spisning kl. 18.00.
Tilmelding senest 10.april af hensyn til bestilling af mad. Tilmelding gælder spisning og
generalforsamling. Brug distriktets hjemmeside eller send en mail til B_Blach@stofanet.dk . Skriv
venligst, hvis I ikke deltager i spisning.
Deltagere: Alle DBf medlemmer i Nordjylland er velkommen til generalforsamlingen. Stemmeret
har de enkelte klubbers officielle repræsentanter efter fordelingstal baseret på medlemstal.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Konstatering af stemmetal
2. Valg af dirigent
3. Distriktsbestyrelsens beretning
4. Aflæggelse af årsregnskab
5. Meddelelser fra DBF
6. Meddelelser fra kreds 4.
7. Indkomne forslag fra klubber.
8. Forslag fra distriktsbestyrelsen
9. Fastsættelse af kontingent til distriktet og fremlæggelse af budget.
10. Valg af distriktsbestyrelse og suppleanter for bestyrelsen.
11. Valg af revisor og revisorsuppleant.
12. Eventuelt
Ad 7. Der er ikke indkommet forslag indenfor den 3 ugers frist, som er angivet i vedtægterne.
Ad. 8 Bestyrelsen stiller forslag om ændring af fristen for udsendelse af regnskab. Forslaget kan ses
nedenfor. Som aftalt på medlemsmødet så vil vi gerne holde generalforsamling inden
repræsentantskabsmøde i DBf. Derfor er der behov for en lempeligere frist for offentliggørelse af
regnskabet.
Ad 10. Hele bestyrelsen er på valg.
Kurt Als, Jens Abildgaard, Birte Kjeldsen, Bo Blach og Jørgen Andreasen genopstiller.
Keld Jensen og Karsten Jeppesen genopstiller ikke.
Fra DBf deltager formand for hovedbestyrelsen Nis Rasmussen og bestyrelsesmedlem Nell Rindahl.
Bliver der tid til det, vil der efter generalforsamligen blive et spil bridge
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Forslag til vedtægtsændring:
Nuværende § 3.
Dagsorden med angivelse af samtlige forslag, der skal behandles under punkt 8
og 9 samt foreløbigt regnskab skal udsendes til klubberne senest 10 dage før
generalforsamling
Ny
3. Dagsorden med angivelse af samtlige forslag, der skal behandles under punkt 8
og 9 skal udsendes til klubberne senest 10 dage før generalforsamling. Foreløbigt regnskab
udsendes senest 3 dage før generalforsamlingen.
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