Referat fra generalforsamling den 20. oktober 1998 kl. 19,30.
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent - Herluf Houlberg blev valgt til dirigent.
2.
Formandens beretning - Formanden oplæste årsberetningen.
Beretningen godkendt.
3.
Regnskabsaflæggelse ved kassereren - Regnskabet blev omdelt. Opfordring til at sælge
kilovare mindst 1 gang årligt - de lande vi samler på.
Regnskabet godkendt.
4.
Fastlæggelse af kontingent for indeværende sæson - Kontingentet uændret.
5.
Indkomne forslag - Ingen.
6.
Beretning fra funktionsmændene:
a) Klubbiblioteket v/Hans Leth - Klubbiblioteket fungerer OK. Indkøb af SIEG's
Møntkatalog 1998 NORDEN, da klubben ikke har noget katalog.
b) Checksystemet v/T. Olufsen - Vil gerne have mere materiale til check systemet, som ellers
sælger godt.
c) Anvisningssalg, møntkontakt v/H. Houlberg - Møntkontakten står lidt sløjt til. Efterlyser
mønter til auktionen. Anvisningssalget går rimeligt godt. Materialet kommer fra dødsboer
samt Herluf Houlberg.
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. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at
møde op på byttedagen. Der står et bord til rådighed
Der bliver arrangeret flere gode ture f.eks. til Nordia 98, Frimærker i Forum samt
Tysklandstur.
Der er et pænt overskud, men hvor meget kan ikke oplyses før næste møde i de
samarbejdende frimærkeklubber.
7.
Valg til bestyrelsen.
På valg er følgende:
a) Formand Henning Frommelt – Valgt for 2 år.
b) Bestyrelsesmedlem Torben Olufsen - Valgt for 2 år.
J
Suppleant Mogens Justesen - Valgt for 1 år.
Revisor Jørgen Andersen Valgt for 1 år. Da Jørn Andersen ikke var mødt, blev Bjørn
Eriksen - Valgt for 1 år.
8.
Eventuelt - Da redaktøren sørger for at budgettet ikke bliver belastet ved udgivelse af
bladet, skal han have en present.
I anledning af 25-års jubilæet, skal 2 medlemmer af klubben arrangere festen.
Der skal foretages tilmelding til julefrokosten, så vi ikke står med overflod af mad
Frimærkets dag ændres til at foregå på udvalgte posthuse. I Århus er det Viby Posthus
den 31.10.1998, åben fra kl. 10-12. Østjydsk Frimærkeklub og APK, møder med 1-2
medlemmer. Der er mulighed for medlemmer af 'frimærkeklubber og andre personer uden
medlemskab af klub, at få sin samling vurderet. Det er et forsøg på, at få folk interesseret i
frimærkeklubber.
I forbindelse med 25-års jubilæet, opfordres der til at tage kontakt til skolen, for at få yngre
medlemmer interesseret i fjrimærkeklubben.
Der var mødt 17 personer til generalforsamlingen.
Herluf Houlberg sluttede af med, at takke for god ro og orden - Derefter var bestyrelsen vært med 1 øl eller
vand. Mødet sluttede kl. 20,35
Referent: Jette Olufsen

