Referat fra Generalforsamling i Mårslet
Frimærke og Møntklub 05.10.2021.
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 2020 og 2021.
Kasseren omdelte et skriftlig regnskab, herefter redegjorde han for det store underskud,
( 7120,50 ) der dels skyldtes, at det forløbne år havde været kontingentfrit, grundet de mange aflyste
møder under coronaepedemien, og ligeledes indkøb af en stor samling fra et nu afdød medlem.
Kontingent
Med udsigt til at coronaen nu er nogenlunde overstået, vedtog forsamlingen at kontingenten
igen skal være 100 kr om året.
Beretning fra funktionsformændene.
Biblioteket.
Jørgen Peter Andersen aflagde beretning og opfordrede til, at der kom forslag til eventuelle
udvidelser af biblioteket. Det blev foreslået, at man på hjemmesiden kunne se, hvad der fandtes
i biblioteket. Bestyrelsen ser på det.
Storauktioer.
Henning Frommelt oplyste at bestyrelsen, på grund af den store mængde materiale klubben er
i besidelse af, har aflyst efterårets storauktion.
Byttedagene i de samarbejdende frimærkeklubber.
Henning Frommelt berettede, at mange udstillings og byttedage igen er kommet i gang, dette gælder
også byttedagen i Aarhus. Han opfordrede klubbens medlemmer til at deltage i opstillingen af
borde og stole.
Indkomne forslag.
Der var indkommet 2 rettidige forslag fra Rene Petersen.
Forslag 1. foreslog en mere digital udgave af klubbladet, som skulle udsendes til medlemmerne.
Der skulle ligeledes uddeles en skriftlig udgave på klubmøderne, således at man her kunne
modtage den digitale udgave på skrift. Klubben kunne herved spare penge ved fremstillingen af
det nuværende blad. Efter debat blandt forsamlingen, viste der sig en stemning for, at fortsætte den
nuværende bladordning. Forslaget blev trukket.
Forslag 2. foreslog at det blev mulig, at fremstille en kop kaffe på klubmøderne. Efter en debat
blandt forsamlingen blev man enige om, at se på mulighederne, når vi kommer op i de
nyrenoverede lokaler.
Valg i henhold til vedtægterne.

Valg af formand
Jørn Hofman havde før generalforsamlingen meddelt, at han ikke modtog genvalg.
Frank Christiansen blev foreslået og valgt med akklamation.
Valg af bestyrelsesmedlem
Jørgen Peter Andersen genvalgt for 2 år.
Valg af bestyrelsesmedlem.
John Grønbæk Jakobsen valgt for 1 år. ( Da han indtræder midt i en periode )
Valg af suppleant til bestyrelsen.
Keld Jørgensen blev valgt for 1 år.
Valg af revisor
Preben Madsen
Valgt for 1 år.
Valg af revisorsuppleant.
Peter Sørensen.
Valgt for 1 år.
Eventuelt.
Der var ingen bemærkninger.
Bestyrelsen.

Beretning til generalforsamling 2021.
Tirsdag d. 05.10.2021.
01.09.2020.
Stadig ingen adgang til Kildevang på grund af corona.
08.09.2020.
Endelig – Endelig efter ½ år er vi endelig kommet så langt, at vi har fået lov at mødes igen, vi
spritter af og holder afstand, og beder til at pandemien ikke blusser op igen. Vi har flyttet rundt på
nogle aftener fra forår til efterår og ændret lidt på efterårs programmet. På det første møde i
efteråret vedtog vi, at fortsætte med mødepræmien fra foråret, således at forløbet først slutter det
sidste møde i efteråret. Vi var mødt 18 medlemmer op, det var da fint efter den lange pause.
22.09.2020.
Storauktion over bedre lot. der var indleveret 60 lot. Bjørn Eriksen stod for auktionen,
der var et pænt salg, og vi vedtog på den efterfølgende generalforsamling at afholde en
lignende auktion til næste år.
29.09.2020.
Generalforsamling.
06.10.2020.
Postkortauktion der var en pæn indlevering ca. 100 lot. og god bydelyst.
27.10.2020.
Så skete det igen Coronasmitten steg, og vi kunne igen ikke komme ind på Kildevang.
07.09.2021.
På grund af en stor ombygning af Kildevang og den stadige coronasmitte, har det ikke
været mulig at holde møder i den forløbne tid. Vi har dog fået en aftale med Kildevang
om at vi nu kan være i kælderen på Kildevang. Vi har derfor holdt det første møde i
efterårssæsonen i dag, der var pænt fremmøde og god bydelyst. Klubben har i den forløbne tid købt
et stort dødsbo, og vi startede på salget ved denne lejlighed.
14.09.2021.
Vi forsatte med salget af klubbens store indkøb, der var god stemning, det var en god aften.
25.09.2021.
Dansk Postkortsamler Klub holdt generalforsamling i Fredericia. Under mødet udnævnte man
”Årets postkortsamler,” denne ære blev tildelt vor gode medlem Bjørn Eriksen. Det er vi i klubben
naturligvis meget stolte over. Vi ønsker Bjørn rigtig stort tillykke med æren.
26.09.2021.
Byttedag i Fredericia en gruppe fra klubben drog af sted derned, nogen havde samkørsel,
andre kørte selv, man mødtes dernede til frokost, klubben gav smørrebrød og øl eller vand.
P.B.V.
Jørn Hofman.

