
 

Referat fra ordinær generalforsamling i Silkeborg Frimærkeklub, den 27. november 2017 

 

1. Valg af dirigent: 

Svend Kristensen blev valgt. 

 

2. Formandens beretning: 

Formanden henviste til den trykte beretning i bladet, hvortil det blev bebrejdet, at materiale indkøbt 

til auktioner nogle gange blev solgt uden at medlemmerne så det og fik lejlighed til at byde. 

Formanden svarede, at noget efter bestyrelsens mening ikke egnede sig til klubauktioner, men 

solgtes bedst til anden side, og henholdt sig til vedtægternes § 11, der gav bestyrelsen ret til at 

træffe beslutning i sager, der ikke var henlagt til generalforsamlingen 

Formandens beretning godkendtes 

 

3. Kassererens regnskabsaflæggelse: 

Kassereren gennemgik regnskabet og sagde, det ville være lettere med et kalenderårsregnskab. Peter 

Jørgensen fortalte, at årsagen til regnskabsperioden var, at man så kendte kontingentet til forbundet 

på generalforsamlingstidspunktet. Bestyrelsen var enig i synspunktet. 

Der blev fra et medlem rejst kritik af, at der ikke var vedlagt budget, samt at juniorklubbens midler 

var overført til kluben, ligesom jubilæumskontoen ikke fremgik. Det blev meddelt af bestyrelsen at 

jubilæumskontoens indestående blev anvendt til dækning af underskuddet ved udstillingen Silfi 

2015, og det var ikke hensigten at oprette en ny jubilæumskonto. Ib Stæhr foreslog at nedlægge 

juniorklubben ved næste generalforsamling. 

Regnskabet godkendtes 

Efter generalforsamlingen har det vist sig, at generalforsamlingen i 2015 har drøftet 

juniorklubbens konto med følgende tekst i referatet til punkt 12 ”Juniorklubbens konto 

kunne lukkes ned, den nye kasserer får lov at sætte sit præg på det” 

 

4. Dubletlederens beretning: 

Ingen 

 

5. Auktionslederens beretning: 

Ingen 

 

6. Bibliotekarens beretning: 

Der er købt nogle kataloger, og der er forsvundet et Norges specialkatalog – opfordrede til at se 

efter om man havde det, og få det afleveret tilbage. 

 

7. Juniorlederens beretning: 

Ingen 

 

8. Fremlæggelse af budget for næste år samt fastsættelse af kontingent: 

Der forelå intet budget, men uændret kontingent på 450,00 kr. 

forslaget vedtoges 

 

9. Indkomne forslag: 

Det af Kurt Sørensen indsendte forslag omdeltes, og generalforsamlingen suspenderedes medens 

folk fik lejlighed til at læse forslaget. 

Leif Mortensen meddelte, at han betragtede forslaget som et mistillidsvotum til bestyrelsen og ikke 

ønskede genvalg til bestyrelsen såfremt forslaget fandt støtte. Efter en følelsesladet debat med en 

del knubbede ord blev forslaget sendt til afstemning. 3 stemte for forslaget, 18 stemte imod 

forslaget, mens 11 hverken stemte for eller imod forslaget. Forslaget var således forkastet. 



Bestyrelsen meddelte, at når 14 tilstedeværende medlemmer ikke var imod forslaget ville de ikke 

fortsætte, men fratræde. 

Der blev en længere diskussion, hvor det blev tilkendegivet, at det hverken at stemme for eller imod 

dybest set var fordi man ikke anede hvad der lå bag forslaget, og Ib Stæhr foreslog at man foretog 

en afstemning om hvorvidt forsamlingen havde tillid til bestyrelsen. 

Der foretoges afstemning og forsamlingen vedtog enstemmig tillid til bestyrelsen, bortset fra en 

stemme, der hverken stemte for eller imod forslaget. 

 

10. A. Valg af kasserer: 

Peter Meinertsen genvalgtes. 

 

B. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Jens Bløcher og Leif Mortensen genvalgtes medens Leif Svinth Nielsen valgtes i stedet for Finn 

Nielsen, der ikke ønskede genvalg. 

 

C. Valg af dubletleder: Der valgtes ingen dubletleder. 

 

D. Valg af 2. revisor: 

Kristian Kongsholm genvalgtes 

 

E. Valg af 2 bestyrelsessupleanter: 

Ole Lassen genvalgtes medens Ib Stæhr valgtes i stedet for Annelise Sørensen, der ikke ønskede 

genvalg. 

 

F. Valg af revisorsupleant: 

Jørn Walther Pedersen valgtes 

 

11. Eventuelt: 

JA mente, at HU havde udtalt beskyldninger mod Kurt Sørensen.  

HR meddelte, at diskussionen om købet af Farsøs dødsbo var et afsluttet kapitel, der ikke skulle 

diskuteres mere.  

MH gav bestyrelsen det råd, at se på vedtægterne, og fremover fremlægge indkomne forslag på 

bordene ved generalforsamlingens start. 

 

25 års nålen tildelt Maja Nør og Allan Dalsgård (Allan fraværende) 

            40 års jubilar : Svend Kristensen og Niels Stenbjerg (Niels var ikke tilstede) 

            50 års jubilarer: Peter Jørgensen og Henning Brauner. 

            Finn Nielsen fik 2 flasker vin for hans bestyrelsestid. 

            Niels Peter Jensen fik 2 flasker vin for at lave nye rammer. 

 

            HR slutter generalforsamlingen med tak til dirigenten. 

 

Efter generalforsamlingen, er klubben vært ved en kop kaffe med en ostemad eller rullepølsemad. 

 


