
Referat fra Generalforsamling i Mårslet 
Frimærke og Møntklub 08.10.2019. 

 

Valg af dirigent. 
Foreslået og valgt Hans G.Rasmussen. Dirigenten gjorde opmærksom på en fejl i dagsordenen, 

den passede ikke med afsnit 12 i lovene. Forsamlingen vedtog at ændre mødets dagsorden. 

 

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 havde meldt afbud af private årsager, det blev foreslået fra forsamlingen 

at vi anskaffede et katalog over stempler, bestyrelsen vil se på sagen. 

Storauktioer. 

Henning Frommelt foreslog at vi afholder en auktion med mere værdifulde lots.  

Bjørn Eriksen tilbød at stå for den, med hensyn til gennemsyn og præsentation.  

Bestyrelsen vil se på at sætte den på programmet en gang i foråret 2020. 

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 formand.- Jørn Hofman blev valgt for 2 år. 

Valg af bestyrelsesmedlem. – Jørgen Peter Andersen - 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. 
Der havde været nogle problemer omkring uddeling af solgte og usolgte lot efter auktionen. 

Bestyrelsen prøver at ændre på forretningsgangen. 

Jørn Hofman meddelte at det var sidst gang, han modtog genvalg til bestyrelsen. 

Bestyrelsen. 



Beretning til generalforsamlingen 08.10. 2019. 
 

Efteråret startede med en række gode møder med et pænt fremmøde, de to første måneder var der i 

gennemsnit  26 medlemmer, det er vi godt tilfreds med. 

 

30 september  

var 8 medlemmer på tur til Trekant byttedag i Fredericia, det blev en udbytterig tur 

med mange gode indkøb, og som sædvanlig var foreningen vært ved en frokost til alle der deltog på 

turen. 

 

2.Oktober var der generalforsamling 28 medlemmer var mødt op, det blev et fint møde, alle 

beretninger blev vedtaget og alle valg var genvalg, så vi kan vel konstatere at der er tilfredshed 

med foreningens drift. 

 

23.Oktober  

Hans G. Rasmussen holder et fortræffeligt foredrag om Magtens huse og viste postkort    

med billeder af mange flotte herregårde forskellige steder i landet, det blev en rigtig god aften. 

 

30. Oktober 

 en aften med vægten lagt på postkort, 116 lot det var ikke rekord, men tæt på.  

 

13- November  

Kim fortæller om et brev, der var afsendt fra en jødisk getto under anden verdenskrig. Det er da 

fantastisk hvad Kim kan få ud af at undersøge de oplysninger der kan hentes ud af en kuvert. 

 

27- November  

Julefrokost 

Det blev en julefrokost med stort fremmøde, der var godt humør, og mange gode historier. 

 

11. December  

Det var sidste aften i 2018 og bestyrelsen havde lavet Julegløgg og æbleskiver 

så vi fik en hyggelig aften. 

 

8- Januar 

En god og hyggelig aften med pænt fremmøde. 

 

22 – Januar 

Specialauktion som var forberedt af Bjørn Eriksen, der var mange spændende lot og en fin 

omsætning. Tak for det Bjørn. 

 

29 – Januar. 

Skrammelauktion med mange lot og en fin omsætning. 

 

12 – Februar 

Her holdt Finn Laursen et godt foredrag, og fremvisning, om frimærker med ”Den nøgne Maya” 

med og uden påklædning, det var interessant.  

 

 



12-Marts.   

Postkortaften ikke uventet var der et pænt fremmøde og rigtig mange postkort. 

 

26- Marts.  

 Jan fortæller om mønter og holder en fin konkurrence om mønter, som han fik megen 

ros for. 

 

2- April.   

John Jakobsen havde denne gang lavet en tipskupon med mange drilske spørgsmål, der 

var fine præmier til de tre bedste. 

 

30-April.   

Det blev en aften mange af medlemmerne havde set frem til, mange ville gerne være  

klubmester, Bjørn Eriksen havde fremstillet spørgsmålene, og de havde som sædvanlig stor 

sværhedsgrad. Jan Amnitzbøl blev klubmester, nummer 2 blev Henning Frommelt, nummer 3 

blev Kim Hansen, nummer 4 blev Børge Frederiksen. Fremmødet var rekordstort, idet  

33 medlemmer var mødt frem, det var rekord så langt jeg husker tilbage. 

 

7 – Maj.   

Det var sidste aften med møde i foråret, Derfor skulle mødekonkurrencen afgøres, efter 

de ændrede konkurrenceregler blev rækkefølgen 1. Inge Falk  47 point.   5. Per Juul Jensen 41 point 

Carsten Zesach 34 point. Bestyrelsen havde en overraskelse til medlemmerne,da det jo var sidste 

aften i foråret, vi havde bestilt 4 Otellolagkager og kaffe til at afslutte aftenen med. 

 

03.09.   

Det var første aften i efteråret. Der var pænt fremmøde, og vi ser frem til en god efterårssæson. 

 

Bestyrelsen. 


