
Generalforsamlingen mandag den 23. november 2015 
 

1. Kai B. Andersen blev valgt. 
2. Formandens beretning (Henning Rasmussen) er rundsendt på mail og sat på hjemmesiden. 

Der skal holdes møde med kommunen om lokaler til klubaften og byttedag. Der er et par 
gange, hvor vi ikke kan få vores sædvanlige lokale selvom vi har bestilt rettidigt.  

3. J W P omdelte regnskabet, både det ordinære og regnskabet fra Silfi 2015. Regnskabet blev 
godkendt. 

4. Dubletlederens beretning v/Birgit Pedersen – blev godkendt. 
5. Auktionslederens beretning v/Henning Rasmussen – Der er materiale til 5 auktioner, når 

det er solgt kan vi se om der noget overskud. 
6. Bibliotekarens beretning ved Finn Nielsen – Specialkatalog 2016 er lige indkøbt – vi venter 

1 år med at forny Michel katalogerne, da de er dyre. 
7. Juniorlederens beretning (ingen beretning) 
8. Fremlæggelse af budget v/JWP. Kontingentet stiger med 25 kr til forbundet og det samme 

beløb foreslår bestyrelsen at klubbens kontingent stiger, så kontingentet stiger til 450 kr. 
Bemærkninger fra forsamlingen – hvad får forbundet fra os, det er ca. 400 kr. – Er der 
forsøgt med sponcorer, nej – annoncer til bladet er svært at få, da der er mange foreninger 
om budet – der er 105 betalende medlemmer – udstillingen gav et par medlemmer – hvad 
sker der hvis vi melder os ud, vi vil ikke få bladet, kan ikke udstille, netsalg, fællesskab med 
andre klubber – har vi spurgt nabobyerne, hvordan de stiller sig til forbundet – kontakt til 
forbundet – en bemærkning, det koster ikke mere end 15 SE og Hør – Når forbundet får en 
ny formand, kan vi invitere ham/hende til at fortælle om forbundet. Bladet sendes 
fremover som B-post – Kunne man få bladet på mail som PDF fil i stedet, så sparer man 
portoen. 

9. Ingen forslag fra bestyrelsen 
10. Ingen indkomne forslag 
11. Valg 

a. JWP ønsker ikke genvalg – Peter Meinertsen nyvalgt som kasserer 
b. Leif Mortensen, Finn Nielsen og Jens Bløcher blev alle genvalgt til bestyrelsen 
c. Birgit Pedersen ønsker ikke genvalg – Ingen blev valgt som dubletleder. 
d. 2. revisor – Jørn Skotte Møller ønsker ikke genvalg – Kristian Kongsholm blev valgt 
e. Valg af 2 revisorsuppleanter – genvalg til 1. suppleant Ole Lassen og 2. suppleant 

Annelise Sørensen 
f. Ole Farsø træder ind som 1. revisor i stedet for Tom Petersen, som ønsker at udtræde 

et år før tid – Kai B Andersen bliver valgt som revisorsuppleant. 
12. Eventuelt. Kurt Sørensen blev hædret for 40 års medlemskab. Jørn W Pedersen blev 

hædret for hans mangeårige arbejde.  Medlemmerne skal betale 5% i salær til auktionerne 
– Jørn takkede – Juniorklubbens konto kunne lukkes ned, den nye kasserer får lov at sætte 
sit præg på det.  

 
Referent: Birgit 

 


