Referat fra Generalforsamling i Mårslet
Frimærke og Møntklub 03. oktober 2018.
Valg af dirigent.
Foreslået og valgt Hans G.Rasmussen.
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 2017 og 2018.
Kasseres havde omdelt et skriftlig regnskab, der blev vedtaget uden bemærkninger.
Kontingent
Uændret 100 kr. pr. år.
Beretning fra funktionsformændene.
Biblioteket.
Jørgen Peter Andersen fortalte kort om bibliotekets indhold og mulighederne for at anvende det.
Storauktioer.
Henning Frommelt mente vi ikke havde materiale til at afholde en sådan. Han foreslog at vi kunne
afholde en auktion med mere værdifulde lots.
Byttedagene i de samarbejdende frimærkeklubber.
Henning Frommelt omtalte den kommende byttedag i Bellevuehallen, og appellerede
til medlemmerne om at give en hånd med ved opstillingen af borde om lørdagen.
Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
Valg i henhold til vedtægterne.
Valg af kasserer. - Torben Leth blev valgt for 2 år.
Valg af bestyrelsesmedlem. – Henning Frommelt blev valgt for 2 år.
Valg af suppleant til bestyrelsen. – John Jakobsen blev valgt for 1 år.
Valg af revisor. – Steen Fogh blev valgt for 1 år.
Valg af revisorsuppleant – Preben Madsen blev valgt for 1 år.
Eventuelt.
Det blev foreslået at medlemmerne, af hensyn til nye medlemmer, kunne bære et navneskilt på
klubaftenerne. Bestyrelsen ser på sagen.
Bestyrelsen.

Beretning til generalforsamling Okt. 2018.
05.09.2017.
Efterårssæsonen startede med et pænt fremmøde, og en rigtig hyggelig aften. Vi kiggede på hvad
medlemmerne havde anskaffet sig i sommerens løb.
19.09.2017.
Det var aftenen som mange havde set frem til. Kim har før vist sig som en rigtig fin fortæller, denne
gang havde Kim valgt at fortælle om en by midt i Polen. Den blev i en periode under anden
verdenskrig omdannet til en jødisk by med eget posthus. Kim viste forskellige eksempler på post,
der var behandlet på det jødiske posthus. Byen med institutioner var et bevis for omverdenen for at
tyskerne behandlede jøderne godt under anden verdenskrig.
24.09.2017.
Der var trekantbyttedag i Fredericia og en gruppe af medlemmerne havde valgt at tage derned.
De fik en fin dag med mange gode indkøb. Klubben havde valgt at give frokost, til de medlemmer
der havde valgt at tage derned.
26.09.2017.
Skrammelauktion der var mange lots og pænt fremmøde. Det blev som sædvanlig en fin aften.
03.10.2017.
Generalforsamling.
Hans G. Rasmussen blev foreslået og valgt til diregent.
Formanden henviste til den udsendte beretning, og henviste til den uddelte beretning der lå uddelt
på bordene, det blev bemærket, at der manglede resultat fra klubmesterskabet. Formanden tog det til
efterretning, Ellers intet at bemærke. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
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 lokalcenter Kildevang kom til at se ud. Regnskabet blev enstemmigt
vedtaget.
Det blev vedtaget, at vi skulle have uændret kontingent, 100 kr for det næste år.
Under funktionsformændenes beretning blev der efterlyst en liste over hvilke kataloger der fandtes i
biblioteket. Det blev fastslået, at der ikke er materiale til afholdelse af en storauktion.
Henning og Torben berettede om vanskeligheder med at få bestyrelsen for de samarbejdende
frimærkeklubber til at arbejde sammen. Der ville dog i år blive afholdt en byttedag.
Der var i år ikke indkommet forslag.
Valg af formand Jørn Hofman blev genvalgt for 2 År.
Valg af bestyrelsesmedlemmer Jørgen Peter Andersen blev genvalgt for 2 år.
Torben Johnsen blev genvalgt for 2 år.
Valg af bestyrelsessupplant John Jakobsen blev valgt for 1 år.
Valg af revisor. Steen Fogh blev valgt for 1 år.
Valg af revisor suppleant. Preben Madsen blev valgt for 1 år.

Under eventuelt kom der 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 på
Kildevang.
10.10.2017.
Her afholdt vi eftersyn til den specialauktion der skulle afholdes 17.10. der var stor interesse
omkring det fremlagte.
17.10.2017.
Her afholdt vi en specialauktion over frimærkesamlinger, der havde tilhørt et medlem der desværre,
er blevet syg, og ikke mere kunne arbejde med samlingen. Auktionen forløb fint med et godt salg.
24.10.2017.
Her havde Jan Amnitzbøl tilbudt at underholde om mønter og pengesedler. Jan havde fremstillet
ikke mindre end 23 spørgsmål hvor han fortalte om de enkelte objekter og stillede spørgsmål og vi
prøvede at svare så godt vi kunne. Det blev en rigtig god aften.
31.10.2017
”Kom og vis din samling” Det blev en rigtig hyggeaften, mange havde taget deres forskellige
samlinger med og der kom mange spændende ting frem, vi glæder os allerede til næste gang, vi
tager vore egne samlinger med.
07.11.2017.
Kai Ørregaard havde valgt at fortælle os og sine filatelistiske oplevelse d. 11.09.2001 da tårnene i
New York blev bombet. Den dato kom på mærkelig vis til at pege tilbage i tiden, til en meget
uheldig familie, som via en samling breve som Kai har købt kunne fortælle sin historie. Det var en
spændende historie, som greb os meget.
14.11.2017.
Fin postkortaften med mange postkort og megen god snak om postkort.
28.11.2017.
Som sædvanlig en rigtig god julefrokost med masser af god underholdning, en rigtig god aften.
05.12.2017.
Medlemmernes byttedag blev en aften med rigtig mange lots på bordet, 108 er mange lots på en
enkelt aften, men det gik rigtig fint, og alle var glade.
12.12.2017.
Årets sidste aften blev en rigtig hyggelig aften med kåring af årets mødepræmie nr.1 blev Torben
Johnsen nr. 2 blev Børge Frederiksen nr3 blev Henning Frommelt. Herefter fik vi gløgg og varme
æbleskiver.
09.01.2018.
Årets første mødeaften 27 medlemmer var mødt frem for at ønske godt nytår, det blev en rigtig
hyggelig aften, med mange lots, og rigtig god stemning. Et enkelt nyt medlem var også mødt frem.

23.01.2018
Skrammelauktion med rigtig mange lots, og en stor omsætning.
30.01.2018.
Postkortaften - der blev en aften med rigtig mange lots. 123 stk det må da vist være rekord, jeg
mindes ikke at have oplevet så mange lots. Der var god bydelyst, og det gav en stor omsætning.
06-13-20. / 2. 2018.
Det blev en aften der helt kom til at stå i postkortets tegn, rigtig mange ville både sælge og bytte
postkort. og vi slog vores egen rekord fra postkortaftenen og nåede op på 128 lots på en aften, det er
næsten for mange.
27/2. 2018.
Det blev som ventet en rigtig spændende aften Jan havde sat sammen, med rigtig mange spændende
spørgsmål, og nogle gode svar, som vi kunne udvide vores viden om mønter med.
06.03.2018.
Specialauktionen fik en jævn omsætning, men på grund af snevejret, var fremmødet ikke som det
plejer.
20.03.2018.
Denne aften var der en Tipskupon og her lykkedes det Kai Ørregaard at blive bedst og indkassere 1
præmien.
27.03.2018.
Kim viste 4 meget spændende mærker fra en del af verden vi sjældent hører meget til, og på et
sprog vi ikke kan læse, meget interessant.
17.04.2018.
Her afgjorde vi klubmesterskabet Bjørn Eriksen havde lavet de svære spørgsmål, og resultatet blev,
at Frank Kastrup blev klubmester de øvrige pladser blev besat af Jens Bay – Torben Johnsen og
Torben Leth
24.04.2018
27 medlemmer var mødt op til den sidste mødeaften i foråret. Foreningen bød på smørrebrød og en
øl eller vand. Herudover blev mødepræmien for foråret uddelt. Børge Frederiksen 41 point – Rene
Petersen 40 point og Torben Leth 38 point.

