Beretning fra Generalforsamling 4 oktober 2016.
Bestyrelsen havde trykt en beretning, der blev uddelt under mødet.
Redaktøren af vort klubblad foreslog, at vi kunne klare os med mindst 2 blade om året,
hvis der opstod behov, kunne vi udsende ekstra blade.
Det blev nævnt at resultatet af klubmesterskabet manglede i beretningen, bestyrelsen
tog det til efterretning.
Herefter blev beretningen enstemmig vedtaget.
Regnskabet blev fremlagt af kasseren og enstemmig vedtaget.
Kontingent uændret 100 kr. pr. år.
Beretning fra funktionsformændene.
Biblioteket.
Jørgen Peter Andersen havde intet særlig at bemærke.
Storauktioer.
Henning Frommelt mente vi ikke havde materiale til at afholde en sådan.
Byttedagene i de samarbejdende frimærkeklubber.
Henning Frommelt omtalte den kommende byttedag i Bellevuehallen.
Indkomne forslag.
Intet forslag indkommet
Valg i henhold til vedtægterne.
Valg af kasserer.
Valg af bestyrelsesmedlem.
Valg af suppleant til bestyrelsen.
Valg af revisor. –
Valg af revisorsuppleant
Eventuelt.
Intet at berette.
P.B.V.

Torben Leth valgt for 2 år.
Henning Frommelt valgt for 2 år.
John Jakobsen valgt for 1 år.
Steen Fogh valgt for 1 år.
Preben Madsen valgt for 1 år.

Formandens Beretning for Mårslet Frimærke og Møntklub.
2015-2016
20.09.2015
Som sædvanlig var der god interesse fra klubbens medlemmer til byttedagen i Fredericia. En pæn
lille gruppe tog i fællesskab derned. Klubben gav frokost og en Øl eller vand. Det var en hyggelig
tur, som alle deltagerne var glade for.
06.10.2015 Årlig generalforsamling.
1.Valg af dirigent.
Hans G Rasmussen blev foreslået og valgt.
2. Bestyrelsens beretning.
Den udsendte beretning blev oplæst af formanden Jørn Hofman. Der var ingen bemærkninger,
og beretning blev derfor enstemmig vedtaget.
3. Regnskab 2014/2015.
Kassereren fremlagde regnskabet. Der var ingen bemærkninger, og regnskabet blev enstemmig
vedtaget.
4. Kontingent.
Formanden foreslog uændret kontingent 100 kr. pr. år. Forslaget blev vedtaget.
5 Beretning fra funktionsformændene.
Biblioteket.
Jørgen Peter Andersen var fraværende, men der var intet særlig at bemærke.
Storauktioner.
Henning Frommelt berettede at der i årets løb ikke havde været afholdt storauktion, da der ikke
havde været materiale til en sådan. Der havde i stedet været afholdt forskellige specielauktioner
for såvel frimærker som mønter.
Byttedag i de samvirkende frimærkeklubber.
Henning Frommelt fortalte at der igen i år ville blive afholdt byttedag,
denne gang i Bellevuehallen d.18.10.2015.
6. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag.
7. Valg.
Valg af formand.
Jørn Hofman blev foreslået og valgt for 2 år.
Valg af bestyrelsesmedlem
Torben Johnsen blev foreslået og valgt for 2 år.
Valg af bestyrelsesmedlem.
Jørgen Peter Andersen blev foreslået og valgt for 2 år.
Jørgen Peter Andersen var fraværende, men der forelå tilsagn ved fuldmagt.
Valg af suppleant til bestyrelsen.
John Jakobsen blev foreslået og valgt for 1 år.
Valg af revisor.

Steen Fogh blev foreslået og valgt for 1 år.
Valg af revisorsuppleant.
Preben Madsen blev foreslået og valgt for 1 år.
8. Eventuelt.
Der blev spurgt om, hvor stort et beløb man havde givet til køb af bus til Kildevang.
Kasseren svarede, at man havde givet 1500 kr.
Ellers var der ingen spørgsmål.
13.10. 2015 og 03.11.2015.
Der afholdtes 2 specialauktioner af materiale som Bjørn Eriksen havde fået overdraget fra en
bekendt. Det omfattede både frimærker og mønter.
Da priserne på de enkelte lot var noget over de beløb vi normalt arbejder med, var der
stor spænding, om de kunne sælges, det kunne de heldigvis, og salget oversteg vores forventninger.
27.10.2015
Var der foredrag ved Lilian Boye-Hansen fra Ry Der fortalte om en tragisk kærlighedshistorie
fortalt gennem nogle breve, som hun havde fundet hos en bekendt i Tyskland.
24.11.2015
Julefrokost 28 medlemmer deltog og vi fik en festlig aften som vi plejer.
Der var dejlig mad med sild som bestyrelsen selv havde købt og smørrebrød fra Brugsens slagter,
det var fint og til slut franskbrød med forskellige oste som formandens kone havde fremstillet.
Så var der pakkespil med mange fine og sjove pakker. Klubben havde selv lagt en pakke i spillet,
det var et stort broderi opsat i en fin ramme, billedet forestillede miniark AFA 625.
Hafniablok III 1976. ”Et kobbel Heste udenfor en kro” Der var stor konkurrence om pakken.
Den blev til sidst vundet af Frank.
Foråret.
Foråret startede med et meget fint fremmøde de første aftener.
!6.02. 2016
Viste og fortalte John Grønbæk Jakobsen sin samling om Johann Gutenberg og trykkekunsten.
Det gjorde han rigtig fint, der var stor interesse, og der blev stillet mange spørgsmål. Det blev en
rigtig god aften.
23-02. 2016
Der afholdt vi en aften med vægten lagt på mønter, Der var rigtig mange mønter på auktion og en
god omsætning.
08.03. 2016
Turen var kommet til en aften med postkort, også her var der mange lot på auktionen, og fin handel.
22.03. 2016.
Kim Hansen viste og fortalte om sin spændende samling med verdens første frimærke, nemlig
”One penny black” Kim er en meget dygtig fortæller og fremviser, så det blev en rigtig god
oplevelse.
19.04. 2016
Bjørn Eriksen viste postkort fra Aarhus, og afholdt en konkurrence om, hvem der kunne kende de
forskellige gamle motiver. De 3 bedste blev Henning Frommelt – Torben Leth og Hans G. Rasmussen.
03.05.2016
Blev den løbende konkurrence om forårets mødepræmie afgjort.
Der var stor spænding om 1 og 2 pladsen, det endte dog med at Torben Johnsen vandt med 48 point og
Torben Leth fik 47 point.
Om 3 pladsen var der endnu mere konkurrence, ikke mindre end 5 deltagere stod lige med 43 point.
Der måtte en ny konkurrence om 3 pladsen. Den blev vundet af Preben Madsen.

