Referat af generalforsamling i Mårslet Frimærke- og Møntklub, tirsdag den 23. oktober
2012 kl. 19.30 på Lokalcenter Kildevang, 8320 Mårslet.

Hans G. Rasmussen blev valgt til dirigent.
I sin beretning kom Bjørn Eriksen ind på følgende:
I efteråret 2011 blev der afviklet 16 mødedage med 3 foredrag, heraf 2 eksterne,
(Julepost og tjekkoslovakiske frimærker)
I foråret 2012 blev der afviklet 17 mødedage med 5 foredrag, heraf 2 interne og 3
eksterne (Kugleposten, Censurpost, Kærlighedshistorie ud fra 8000 breve)
Vi har afviklet det traditionelle arrangement i forbindelse med trekantbyttedagen i
Fredericia, denne gang med klubbetaling af befordringsudgifter og frokost.
Vi har deltaget med en stand på Foreningernes dag i Mårslet. Der var ringe besøgstal,
men vi fik vist ansigtet.
Det har ikke været muligt at arrangere en fællestur til Tyskland.
Vi er nu på 47, hvilket bestyrelsen anser for at være yderst tilfredsstillende
Preben Madsen er god til at holde vor hjemmeside opdateret.
Vi mangler artikler om frimærker, mønter eller postkort til vort medlemsblad.
Vi vil prøve om vi kan samle os om et logo for klubben. Preben vil det næste stykke tid
prøve at præsentere forskellige udkast til logo på vores hjemmeside. Alle er velkomne til at
give deres besyv med. På et tidspunkt træffer bestyrelsen så beslutning om logoet.
Vi vil prøve at få lavet en bordstander med det nye logo til indendørs arrangementer.
Herudover vil vi have et større sandwichskilt, bl.a. til arrangementer som det i Tranbjerg.
Bestyrelsen er blevet enige om at foreslå, at der til julefrokosten udloddes 3 gevinster på
300,-, 200,- og 100,- kr. Gavekortene kunne kun bruges til køb på vore auktioner.
De to dages hvervekampagne på Tranbjerg Bibliotek var forløbet udmærket. Især om
fredagen var der aktivitet.
Vi manglende dog synliggørelse af arrangementet. Hertil skal vi fremover dels have lavet
vore sandwichskilte, så vi kan trække folk ind og dels have bragt mini-annoncer i uge- eller
månedsbladene forud for arrangementet.
Vi overvejer at afholde et lignende arrangement i Beder til foråret og måske også
Tranbjerg igen efteråret 2013
Pris for deltagelse i julefrokosten i år bliver fortsat 50,- kr. Der medbringes en gave til en
værdi af 25,- - 30,- kr.
-----------------------

I debatten blev der bragt et forslag frem om, at klubben af sit overskud skulle udlodde
100,- kr. pr. medlem til køb på storauktionerne. Et sådant arrangement havde været en
succes i en anden klub.
Bestyrelsen vil overveje modellen til forårets storauktion.
Der var igen en debat om medlemskab af Danmarks Filatelistforbund. Hans G.
Rasmussen ville gerne have vor klub med i fællesskabet.
Der blev drøftet fordele og ulemper ved et sådant medlemskab.
Da vi havde det til afgørelse sidst for et par år siden, faldt forslaget med overvældende
majoritet. Mest på grund af prisen. Kontingentet til klubben vil i så fald sige fra de
nuværende 100,- kr. til 400,- kr. om året.
Tiden er næppe moden til en ny afstemning.
Beretningen blev godkendt.

Torben præsenterede regnskabet for 2011/2012. Der er et overskud på 2.728,51 kr. .
Klubben råder nu over en egenkapital på 16.858,29 kr.
Regnskabet blev godkendt.
Kontingentet blev besluttet til 100,- kr. for året 2013.
Funktionsformændene afgav beretninger. De affødte ingen kommentarer.
Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

Torben Leth blev genvalgt til kasserer for en ny 2-årig periode.
Ligeledes blev Henning Frommelt og Jørn Hofman genvalgt til bestyrelsen, ligeledes for en
ny 2-årig periode.
John Grønbæk Jakobsen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen, ligesom Jørgen
Peter Andersen blev genvalgt til revisor.
Til revisorsuppleant blev Steen Bilde Fogh genvalgt.

Generalforsamlingen sluttede som sædvanligt med klubben som vært ved 1 genstand.
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