
 

 

Referat fra generalforsamling 07.10.2014. 
 

Dagsorden: 
  
 1. Valg af dirigent: 

 Hans G. Rasmussen.  

 

2. Bestyrelsens beretning:  ( Jørn Hofman ) 

 Oplæst af Jørn Hofman. Beretningen blev vedtaget.  

 

3. Regnskab 2013/2014:  ( Torben Leth ) 

 Regnskabet fremviste et mindre underskud, dette kunne dog forklares af, en donation 

 til Kildevang til indsamlingen af midler til indkøb af en ny bus til beboerne på 

 Kildevang. Regnskabet blev vedtaget uden bemærkninger. 

 

4. Kontingent: 

 Uændret 100 kr. pr. år. 

 

5. Beretning fra funktionsformændene:  

 Biblioteket Jørgen Peter Andersen. 

 Jørgen Peter Andersen havde ingen særlige bemærkninger til Biblioteket. 

Storauktioner Henning Frommelt. 

 Henning Frommelt konstaterede at der var materiale til afholdelse af en storauktion. 

Byttedagene i de Samarbejdende Frimærkeklubber Henning Frommelt og Torben Johnsen. 

 Henning Frommelt fortalte om den aflyste Byttedag i Aarhus, og at der blev arbejdet 

 på at afholde en ny et andet sted, når man havde fundet et egnet lokale. 

 

6. Indkomne forslag: 

 Der var ingen indkomne forslag. 

 

7. Valg i henhold til vedtægterne: 

 Sidste år lykkedes det ikke at finde en formand, denne gang opstillede Jørn Hofman 

 resten af sin valgperiode, følgende blev valgt: 

      Valg af formand:   Jørn Hofman.  valgt for 1 År. 

      Valg af kasserer:    Torben Leth.   genvalgt for 2 År. 

      Valg af bestyrelsesmedlem:  Henning Frommelt. Genvalgt for 2 År. 

      Valg af suppleant til bestyrelsen:  John Jakobsen.  Genvalgt for 1 År. 

      Valg af revisor:   Steen Fogh. Genvalgt for 1 År. 

      Valg af revisorsuppleant:    Preben Madsen. Genvalgt for 1 År. 

 

 

8. Eventuelt: 

 Der blev udtrykt ønske om mere tid til bytteri og socialt samvær. Man blev enige om, en 

 aften om måneden ikke at begynde på auktion før Kl. 20.30. Bestyrelsen indarbejder det 

 ønskede i programmet.  

 Der var en opfordring til, at flere medlemmer på mødeaftener fortalte om hvordan og 

 hvorfor de samlede på netop deres områder. 

 26 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 

  

 

P.B.V. 

Jørn Hofman. 

 



 

 

Beretning til generalforsamling 07.10.2014. 

Så er der igen gået en sæson i klubben, og vi må sige, vi kan være godt tilfreds med  

fremmødet, og de afholdte aktiviteter.  

Der har været rigtig mange og fine lots i de afholdte auktioner.  

Der var igen en tæt kamp om at vinde de udsatte præmier i forårets mødepræmie -  

konkurrence de dygtigste var:  

Keld Jørgensen. 42 Point Børge Frederiksen 41 Point og Bjørn Eriksen 40. Point.  

Den helt store begivenhed i året var klubbens 40 års jubilæum 29.04.2014.  

Vi havde til dagen lånt lokalet ved Brugsen, her havde vi lavet en udstilling af forskellige  

medlemmers samlinger, det omfattede både frimærker og postkort.  

Vi havde også opstillet en P.C. der fremviste en lang række postkort, med motiver fra  

Mårslet og omliggende byer.  

Samtidig havde vi i Mårslet Bladet, og på forskellige opslag i Mårslet og omegn,  

opfordret folk til at komme med deres samlinger, så vi kunne bedømme dem, der dukkede  

da også flere op, men der var ikke de store fund blandt dem, vi fik da en god snak med de  

fremmødte, og hvem ved, måske var der et kommende nyt medlem blandt dem.  

Om aftenen havde bestyrelsen indbudt medlemmerne til en fest på Kildevang,  

der blev budt på smørrebrød og ostemadder.  

Det blev en rigtig hyggelig aften, med god mad og drikke, og så blev der fortalt historier,  

rigtig mange, der var ikke nogen der holdt sig tilbage.  

Hvis vi gør forårssæsonen op har der været 17 mødeaftner med et samlet deltagerantal på  

408 medlemmer, det giver et gennemsnit på 24 deltagere pr. aften.  

Det kan vi vist være godt være tilfreds med.  

28.09. var der byttedag i Fredericia, klubben havde som sædvanlig arrangeret  

en tur derned, der blev budt på frokost til alle de medlemmer der var taget med,  

det blev en rigtig god dag for alle.  

Til slut vil bestyrelsen sige tak for året der er gået og håbe på en god og spændende ny  

sæson.  

På bestyrelsens vegne.  

Jørn Hofman.  
 

 


