Referat fra generalforsamling den 15. oktober 1996 kl. 19,30.
Dagsorden'
1.
Valg af dirigent - Bjørn Eriksen blev valgt til dirigent.
2.
Formandens beretning - Formandens skriftlige beretning blev omdelt til gennemlæsning, da
han var bortrejst på ferie. Det burde være ønskeligt for en bred debat, at formanden var
tilstede.
Beretningen godkendt.
3.
Regnskabsaflæggelse ved kassereren - Regnskabet blev omdelt til gennemlæsning. Ole Wulff
gennemgik regnskabet systematisk. Der er tilsyneladende en fejl i egenkapitalen 1995/96 på
150 kr. Regnskabet blev diskuteret og man blev enige om, at revisorerne burde være mere
kritiske ved gennemgangen af regnskabet. Endvidere manglede der dato for regnskabets
revidering.
Ved næste generalforsamling skal Ole Wulff redegøre for den opståede fejl på 150 kr.
Regnskabet foreløbig godkendt.
4.
Fastlæggelse af kontingent for indeværende sæson - Kontingentet fastfryses på nuværende
niveau.
5.
Indkomne forslag - Ingen.
6.
Beretning fra funktionsmændene:
a) Klubbiblioteket v/Hans Leth - Klubbiblioteket fungerer OK.
b) Checksystemet v/T. Olufsen - Vil gerne have mere materiale til checksystemet, som ellers
sælger godt.
c)Anvisningssalg, møntkontakt v/H. Houlberg - Ingen bemærkninger til anvisningssalget det går stille og roligt.
d) Medlemsblad v/H. Frommelt - Ønsker at flere medlemmer skriver til bladet, for at få så
bred en debat som muligt.
e) Samarbejdende frimærkeklubber v/Frommelt-Olufsen - Aktiviteterne der foregår 2 gange
om året forløber godt med et pænt overskud Må ikke blive en pengemaskine.
7.
Valg til bestyrelsen.
På valg er følgende:
a) Jan Outzen - Genvalgt for en 2-årig periode
b)Torben Olufsen - Genvalgt for en 2-årig periode
Som suppleant blev valgt - Mogens Justesen
Som revisorer blev valgt - Hans Leth - Ejner Ettrup
Generalforsamlingen bekræfter, at Henning Frommelt fortsætter som formand
8.
Eventuelt - Jørgen Danielsen blev takket, for de år han har været revisor.
Der var mødt 11 personer til generalforsamlingen.
Bjørn Erik sluttede af med, at takke for god ro og orden - Derefter var bestyrelsen vært med
l øl eller vand
Referent: Jette Olufsen

