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Hans G. Rasmussen blev valgt til dirigent. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab 2010/2011 
4. Kontingent 
5. Beretning fra funktionsformændene 

 Biblioteket 

 Storauktioner 

 Byttedagene i de Samarbejdende Frimærkeklubber 
6. Indkomne forslag 
7. Valg i henhold til vedtægterne 

 Valg af formand (Bjørn Eriksen afgår, men genopstiller) 

 Valg af 1 bestyrelsesmedlem (Jørn Jønsson afgår, men genopstiller) 

 Valg af suppleant til bestyrelsen 

 Valg af revisor 

 Valg af revisorsuppleant 
Eventuelt 

 

Ad 2) Formanden, Bjørn Eriksen,  aflagde beretning om året, der var gået.  

De to halvårssæsoner havde efter bestyrelsens mening budt på gode aktiviteter. I begge halvår 

havde der været 3 foredrag, både fra klubbens egne medlemmer og fra eksterne  

 

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen omkring vores hjemmeside havde givet til resultat, at 10 

medlemmer havde været inde på siden, mens 10 andre, der havde besvaret skemaet,  ikke havde 

været derinde. Til spørgsmålet om, hvorvidt vi skulle udvikle vores hjemmeside sagde 13 ja, mens 

1 sagde nej. Bestyrelsen ville hermed lægge op til, at vi fortsatte under forudsætning af, at vi 

kunne finde en webmaster. Og det er der udsigt til. 

 

Medlemstilgangen er støt stigende. Vi er nu 43 medlemmer, og der er udsigt til et par stykker 

mere. 

 

Fredericiaturen havde været god, selvom kun 5 medlemmer deltog i turen. Vi kunne byde på 

arrangement af en tur til byttedagen i Randers i februar måned. 

 

Bestyrelsen havde besluttet at undersøge muligheden for at samarbejde med de to biblioteker i 

området omkring nogle aktiviteter der, der kunne tiltrække nye medlemmer. 

 

I den efterfølgende debat var der tilslutning til en fortsættelse af konkurrencen om mødepræmien 

for et halvår ad gangen. Dog måtte der gerne være en 2.præmie også. Der var også tilslutning til 

at vi fortsatte med en hjemmeside. 

Beretningen blev enstemmig vedtaget. 



 

Ad 3) Regnskabet udviste et overskud på 2.024,53 kr. Klubben råder nu over en egenkapital på 

14.129,78 kr. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Ad 4) Det blev besluttet at kontingentet for året 2012 skulle være uændret 100,- kr. 

 

Ad 5) Jørn Jønsson berettede om, at klubbens effekter fortsat vil kunne lånes. 

Det blev foreslået, at vi til hver mødeaften tog kataloger m.v. med op i mødelokalet. Og der blev 

efterlyst, at klubben altid havde det sidste nye katalog liggende. 

 

Byttedagene og De samarbejdende frimærkeklubber i Århus blev vendt. Formanden og Henning 

Frommelt har deltaget i aktiviteterne omkring samarbejdet. Den samlede egenkapital for De 

samarbejdende frimærkeklubber i Århus er på godt 24.000,- kr. 

 

Formanden efterlyste mønter til vore storauktioner, der fortsat vil kunne afholdes. Betingelsen er 

dog, at der indkommer kvalitetsmateriale i tilstrækkeligt omfang. 

 

Ad 6) 

 

Formanden Bjørn Eriksen blev genvalgt. 

Jørn Jønsson blev genvalgt til bestyrelsen.  

John Jakobsen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen, ligesom Jørgen Bank Andersen blev 

genvalgt som revisor. Som revisorsuppleant blev Steen Fogh genvalgt. 

  

 

 

Hans G. Rasmussen                                       Bjørn Eriksen 
……………………………………………..          ………………………………………………… 

Dirigent                                                             Referent 


