Referat fra Generalforsamling
i Mårslet Frimærke og Møntklub 29.09.2020.
Valg af dirigent.
Foreslået og valgt Hans G.Rasmussen. Dirigenten gjorde opmærksom på en fejl i dagsordenen,
ifølge lovene skulle to bestyrelsesmedlemmer på valg, dagsordenen sagde kun et.
Forsamlingen vedtog at ændre dagsordenen så to kom på valg.
Bestyrelsens beretning.
Bestyrelsen havde trykt en beretning, der blev uddelt under mødet.
Beretningen blev fremlagt af formanden. Der var ingen bemærkninger til beretningen.
Herefter blev beretningen enstemmig vedtaget.
Regnskabet for 2019 og 2020.
Kasseres havde omdelt et skriftlig regnskab, der blev vedtaget uden bemærkninger.
Kontingent
Uændret 100 kr. pr. år.
Beretning fra funktionsformændene.
Biblioteket.
Jørgen Peter Andersen aflagde beretning og opfordrede til, at der kom forslag til eventuelle
udvidelser af biblioteket.
Storauktioer.
Henning Frommelt på grund af Corona situationen, er stort set alle auktioner og byttedage aflyst.
Byttedagene i de samarbejdende frimærkeklubber.
Henning Frommelt meddelte at byttedagen i Aarhus er aflyst.
Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
Valg i henhold til vedtægterne.
Valg af Kasserer Torben Leth blev genvalgt for 2 år.
Valg af bestyrelsesmedlem Henning Frommelt blev genvalgt for 2 år.
Valg af bestyrelsesmedlem. Torben Johnsen blev genvalgt for 2 år.
Valg af suppleant til bestyrelsen. – John Jakobsen blev valgt for 1 år.
Valg af revisor Preben Madsen blev valgt for 1 år.
Valg af revisorsuppleant Jan Amnitsbøl blev valgt for 1 år.
Eventuelt.
Det blev vedtaget at sende den afgående revisor Steen Fogt en blomsterhilsen med en hilsen
og tak for arbejdet som revisor, og et ønske fra alle om en god bedring.
Fremstilling af bladet blev drøftet, Rene Petersen lovede at undersøge såvel pris, udseende og format.
Vi udsender en ny liste med medlemmernes samleområder. Den skal også skal på hjemmesiden.
Vi burde også have en liste med medlemmernes mailadresser. Den kunne være god at have i disse
Coronatider, hvor vi kunne have brug for, at sende en hurtig meddelelse til medlemmerne.
Vi vedtog at holde en ny Storauktion i klubben efter samme retningslinier som den nylig afholdte,
auktionen skal afholdes i efteråret 2021. Bjørn Eriksen er tovholder.
Bestyrelsen.

Beretning til generalforsamlingen 29. 09.2020.
15. oktober 2019.
Kaj Linno fortæller om en forening han er medlem af, der man sender postkort og hilsener til hinanden. Han viste og fortalte om postkort han havde modtaget, fra mange steder i verden, det var virkelig spændende at høre om.
29. oktober 2019.
Det var da vist lidt af en rekorddag 33 deltagere i mødet med 137 lot. Et rigtigt hyggeligt møde.
12. november 2019.
Klubmesterskab var denne gang lavet af Frank Christiansen det var en meget vanskelig og spændende opgave. Klubmester blev Frank Kastrup, der skal opbevare pokalen i et år.
03. december 2019.
Julefrokost 28 glade medlemmer var mødt op til en festlig aften, der var god mad i lange baner
så meget at vi ikke kunne spise det hele, vi må vist skrue ned til næste år. Efter maden var der
terningspil om de medbragte pakker, de blev som sædvanlig uretfærdig fordelt, men det var en god
Aften med sange og mange gode historier.
17. december 2019.
Det var sidste aften i efterårssæsonen, hyggelig aften med pænt fremmøde, og så sluttede vi af med
æbleskiver og gløgg
21. december 2020.
Skrammelauktion som sædvanlig med rigtig mange lot. god købelyst, en fin aften.
28. januar 2020.
Møntaften uden ret mange mønter og sedler.
25. februar 2020.
Tipskuponen - det blev en spændende konkurrence, med en usædvanlig og dygtig vinder,
ide Paul Nøthen vandt.
03. marts 2020.
Her havde Kim en god og spændende beretning om brevbefordringen i Odder og omliggende
landsbyer, der var også gode fortællinger, om de forskellige brevbærere der gik de lange turer.
10. marts 2020.
På mødet drøftede de 25 fremmødte, hvordan vi skulle forholde os til de fremtidige møder med
baggrund i Coronavirussen i samfundet, vi måtte jo også tage hensyn til vort mødested.
På Kildevang er der jo en del ældre og svagelige beboere. Vi blev enige om, at vi aflyser de næste 3
mødeaftener og ser hvordan tingene udvikler sig.
08. september 2020.
Endelig – Endelig efter ½ år er vi endelig kommet så langt, at vi har fået lov at mødes igen,
vi spritter af og holder afstand, og beder til at pandemien ikke blusser op igen. Vi har flyttet rundt
på nogle aftener fra forår til efterår og ændret lidt på efterårs programmet.
På det første møde i efteråret vedtog vi, at fortsætte med mødepræmien fra foråret, således at
forløbet først slutter det sidste møde i efteråret.
Vi var mødt 18 medlemmer op, det var da fint efter den lange pause.
Bestyrelsen.

