Mårslet Frimærke- og Møntklub
8320 Mårslet
Referat af generalforsamling den 19.10.2010 i Mårslet Frimærke- og Møntklub, Kildevang kl. 19.45
20 medlemmer var mødt frem.
Jørn Hofman blev valgt til dirigent.
Formanden aflagde beretning om året, der var gået. Han roste igen Kildevang for de gode lokaler.
Nydannelsen med møder hver tirsdag blev indgående drøftet. Det blev foreslået, at alle møder blev gjort
ens med aktiviteter, både med auktioner og foredrag. Andre fandt, at det var en god ide, at man kunne
drøfte sine samlinger hen over bordet, eventuelt bytte og ikke lade sig stresse af aktiviteter. Drøftelserne
endte med, at der var tilslutning til dirigentens forslag om at lade dette halve prøveår (efterår 2010) gå som
oprindelig planlagt, og så overlade til den nye bestyrelse at finde formen for foråret 2011.
Beretningen blev herefter enstemmig godkendt.
Bjørn Eriksen fremlagde regnskabet for 2009/2010. Det balancerer med et overskud på 129,97 kr.. Klubben
samlede egenkapital er på 12.105,- kr.
Regnskabet blev godkendt.
Det blev besluttet at kontingentet for 2010 skulle være uændret 100,- kr.
Ingen havde lyst til at køre cheksystemet ind igen. Det blev besluttet af punktet indtil videre udgår af
generalforsamlingens dagsorden.
Jørn Jønsson berettede om, at klubbens effekter fortsat vil kunne lånes. Der blev efterlyst ønsker fra
medlemmerne til indkøb af bøger m.v. Da der ikke fremkom deciderede ønsker, vil den kommende
bestyrelse være yderst tilbageholdende med at indkøbe nye materialer.
Byttedagene og De samarbejdende frimærkeklubber i Århus blev vendt. Der udspandt sig en drøftelse af,
at bestyrelsen har vedtaget fra 2011 at lægge byttedagene til Lystrup. Det stødte på stor modstand blandt
mange fremmødte. Møderne skal så vidt muligt lægges indenfor Ringgaderne. Klubbens repræsentanter fik
klart mandat til at modsætte sig Lystrup som det fremtidige byttedagssted.
Bjørn Eriksen udtrykte tilfredshed med afviklingen af de halvårlige storauktioner. Både for så vidt angik
materialet samt det samlede salg. Så længe der kan indleveres godt materiale, og der opnås et
tilfredsstillende salg, kan auktionerne fortsættes. Han foreslog tillige, at vi i foråret 2011 forsøgte os med en
ny specialauktion med mønter og postkort.
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
Formanden Hans G. Rasmussen havde på forhånd meddelt, at han af private grunde måtte forlade
formandsposten, som han ellers fandt både berigende og spændende. Han takkede for tiden på posten.
I stedet blev Bjørn Eriksen blev valgt til formand i 1 år.
Torben Leth blev herefter valgt til ny kasserer for 2 år.
Henning Frommelt og Jørgen Hofman blev begge genvalgt til bestyrelsen for 2 år.
John Jakobsen blev valgt til suppleant til bestyrelsen.

Jørgen ”Bank” Andersen blev genvalgt til revisor.
Steen Bilde Fogh blev genvalgt som revisorsuppleant.
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