
Referat fra generalforsamling den 21. oktober 1997 kl. 19,30.  

Dagsorden: 

 l.  Valg af dirigent - Herluf Houlberg blev valgt til dirigent.  

2. Formandens beretning - Formanden oplæste årsberetningen.  

Beretningen godkendt.  

 3  Regnskabsaflæggelse ved kassereren - Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at  

fortsætte regnskabet som hidtidig bl.a. vedrørende lotteriet og kontingentet.  

Vedrørende bilag 48, bør kassereren indtægtsføre totalbeløbet.  

Vedrørende portobeløbet har revisoren ret - fejlen skyldtes bilagfra Herluf Hou Ib e rg.  

Vedrørende egenkapitalen - ingen bemærkninger.  

Regnskabet  godkendt.  

4. Fastlæggelse af kontingent for indeværende sæson - Kontingentet uændret.  

5. Indkomne forslag - Ingen.  

6. Beretning fra funktionsmændene:  

a) Klubbiblioteket v/Hans Leth - Klubbiblioteket fungerer OK.  

b) Checksystemet v/T. Olufsen - Vil gerne have mere materiale til checksystemet, som ellers  

sælger godt.  

c) Anvisningssalg, møntkontakt v/H. Houlberg - Møntkontakten står lidt sløjt til.  

Anvisningssalget går rimeligt godt. Materialet kommer fra dødsboer samt Herluf  

Houlberg.  

d) Medlemsblad v/H. Frommelt - Ønsker at flere medlemmer skriver til bladet, for at få så  

bred en debat som muligt.  

e) Samarbejdende frimærkeklubber v/Frornmelt-Olufsen - Aktiviteterne der foregår 2 gange  

om året forløber godt med et pænt overskud. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at  

mode op på byttedagen. Der står et bord til rådighed.  

7. Valg til bestyrelsen.  

På valg er følgende:  

a) Kasserer Ole Wulff - Genvalgt.  

b) Bestyrelsesmedlem Hans Leth - Genvalgt.  

Suppleant Mogens Justesen - Genvalgt.  

Revisorer: Hans Leth - Ejner Ettrup - Da Hans Leth blev genvalgt som bestyrelsesmedlem  

 og derfor ikke kan fortsætte som revisor og Ejner Ettrup ikke har givet tilsagn om at  

 forsætte som revisor, blev der valgt 2 nye revisorer. valgt: Jørn M Andersen og Jørgen  

Andersen.  

8. Eventuelt - Turen til Frimærker i Forum er aflyst.  

Der var mødt 12 personer til generalforsamlingen.  

Herluf  Houlberg sluttede af med, at takke for god ro og orden - Derefter var bestyrelsen  

vært med 1 øl eller vand.  

Referent: Jette Olufsen  
 


