
Referat fra 

Mårslet Frimærke og Møntklub, 

Tirsdag den 3. oktober 2017. kl. 19.30. 
 

 

Dagsorden. 

 

1.  Valg af dirigent. 
Hans G. Rasmussen blev foreslået og valgt. 

 

2.  Bestyrelsens beretning.  ( Jørn Hofman )   se nederst på siden. 
Formanden henviste til den udsendte beretning, og den uddelte på bordene, det blev 

bemærket der manglede resultat fra klubmesterskabet. Formanden tog det til 

efterretning.  Ellers intet at bemærke. Beretningen blev vedtaget. 

 

3.  Regnskab 2016/2017.  ( Torben Leth ) 
Kasseren fremlagde regnskabet, med enkelte bemærkninger. Der var bemærkninger 

om anvendelse af foreningens kassebeholdning, vi var dog enige om at vente med at 

foretage os noget, før vi så hvordan den nye ledelse af lokalcenteret kom til at se ud. 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

 

4.  Kontingent. 
Uændret kontingent det næste år blev foreslået og vedtaget. 

 

5.  Beretning fra funktionsformændene.     
    Biblioteket Jørgen Peter Andersen. 

Der blev efterlyst en liste over hvilke kataloger der fandtes i biblioteket. 

     

Storauktioner Henning Frommelt. 
Der var ikke materiale til afholdelse af en sådan. 

     

Byttedagene i de Samarbejdende  Frimærkeklubber  

Henning Frommelt og Torben Johnsen. 
Henning og Torben berettede om vanskeligheder med at få bestyrelsen med at arbejde, 

der ville dog i år blive afholdt en byttedag. 

 

6. Indkomne forslag. 
    Der var ikke indkommet forslag. 

 

7. Valg i henhold til vedtægterne. 

 Valg af formand    

Jørn Hofman. 2 År.   Formanden blev genvalgt. 
     

Valg af  bestyrelsesmedlemmer    

Jørgen Peter Andersen  blev genvalgt.  2 år.  

Torben Johnsen             blev genvalgt.  2 år. 

  

 Valg af suppleant til bestyrelsen. 

John  Jakobsen blev genvalgt. .  1 År 

  



Valg af revisor. 
Sten Fogh blev genvalgt. 1 År 

 

Valg af revisorsuppleant. 
Preben Madsen blev genvalgt. 1 År 

 

8. Eventuelt. 
Der kom forslag om afholdelse af en sommerfrokost, Køb af en mursten i den nye hal.  

Bestyrelsen vil dog gerne se, om vi i fremtiden skal betale husleje for at låne 

lokalerne. 

 

Bestyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formandens  Beretning til generalforsamlingen 

03.10.2017. 
 

Generalforsamling 04.10.2016 

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. - Torben Leth valgt for 2 år. 

Valg af bestyrelsesmedlem. – Henning Frommelt valgt for 2 år. 

Valg af suppleant til bestyrelsen. – John Jakobsen valgt for 1 år. 

Valg af revisor. – Steen Fogh valgt for 1 år. 

Valg af revisorsuppleant – Preben Madsen valgt for 1 år. 

Eventuelt. 

Intet at berette. 

 

P.B.V. 

Jørn Hofman 

 



 

 

18.10 og 01.11. 

Hans G Rasmussen viser sin samling af postkort med billeder af Fynske herregårde, han 

fortalte også historierne om nogle af de fremviste postkort, det var en stor oplevelse vi 

håber på en opfølgning, han er jo slet ikke færdig endnu. 

 

23.11. 

Kim Hansen Holdt et meget spændende foredrag om Tyskland 1945 til 1949 hvordan 

posten fungerede i de forskellige besættelseszoner. Han viste også sin samling af kuverter 

med meget forskellige frankeringer. Vi var meget imponeret over det gode foredrag, og den 

flotte samling. 

 

29.11 

Julefrokost efter alle traditioner rigtig mange var mødt op, vi holdt lotteri spiste julefrokost 

og sluttede af med det store pakkespil. En rigtig dejlig aften som alle nød. 

 

06.12. 

Det var dagen hvor Bjørn skulle underholde, han havde lavet en konkurrence ud fra sine postkort. 

Vi gættede på billeder fra byer i Danmark og hvilke bygninger vi så.  

 

13.12.2016. 

Afslutning på efteråret, Der var julegløg og æbelskiver til at slutte aftenen af. 

 

14.02.2017 

Jan underholdt med sin store viden om mønter, og hvad han nu kunne finde på at stille af 

spørgsmål om mønter, og det var ikke så lidt. Det mundede ud i en konkurrence med præmier til de 

3 bedste. 

 

04.04.2017 

Bjørn viste postkort og vi skulle finde ud af hvilke steder han havde fundet frem, der var rigtig 

mange spændende  kort. Vi skulle her finde de rigtige huse og gader, også her var der præmier 

til 3 medlemmer der havde flest rigtige. 

 

11.04.2017.  

Her havde vi besøg af Lilian Boye-Hansen. Hun fremviste et postkorteksponat, om Lubeck en del 

af verdenskulturarven. Vi har før haft besøg af Lilian, og som de foregående gange er det vældig 

fint, hvad hun kan fortælle og vise frem. 

 

18.04.2017 

Afslutningen på forårssæsonen nærmer sig og vi skal have afviklet klubmesterskabet. Der var som 

sædvanlig hård kamp om pladseringerne.  

Rækkefølgen blev. Nr 1 og Klubmester blev Keld Jørgensen. Nr 2 Kaj Gregersen Nr 3 Jens Bay. 

 

25.04.2017. 

Så er det slut på forårssæsonen vi syntes den har haft et godt forløb, med mange interessante emner. 

Tak til medlemmer for et fint humør og et godt fremmøde. 

 

Bestyrelsen. 

 
 


