
SILKEBORG FRIMÆRKEKLUB 

Referat fra generalforsamlingen den 12. november 2018. 

Generalforsamlingen den 12. november 2018 havde følgende 

dagsorden. 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Kassererens regnskabsaflæggelse. 

4. Dubletlederens beretning, der er p.t. ingen dubletleder. 

5. Auktionslederens beretning, der er p.t. ingen auktionsleder. 

6. Bibliotekarens beretning. 

7. Juniorlederens beretning, der er p.t. ingen juniorleder. 

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

9. Indkomne forslag. Vi er i gang med at revidere vores vedtægter. Inden 

generalforsamlingen vil de blive lagt på vores hjemmeside. 

10. Valg til bestyrelsen. 

a. Valg af formand. På valg er Ib Stæhr, der er villig til genvalg. 

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Tom Pedersen og Jørn 

Walther Pedersen, sidstnævnte ønsker som aftalt ikke genvalg. 

c. Valg af dubletleder. Der er ingen dubletleder valgt. 

d. Valg af 1. revisor Kaj Andersen. 

e. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. På valg er Jørn Andreassen og :  

f. Valg af revisorsuppleant. Der er p.t. ingen revisorsuppleant valgt. 

    11.Eventuelt. 

Ad 1: Kaj Andersen blev valgt til dirigent. 

Ad 2: Formandens beretning, der var optrykt i folderen til 

generalforsamlingen, blev godkendt med akklamation. 

Ad 3: Kassereren fremlagde regnskabet, der var optrykt i folderen til 

generalforsamlingen, regnskabet blev godkendt med akklamation.  

Ad 4: Dubletlederens beretning, der er p.t. ingen dubletleder. 

Ad 5: Auktionslederens beretning, der er p.t. ingen auktionsleder. 



Ad 6: Bibliotekarens beretning blev godkendt med akklamation. 

Ad 7: Juniorlederens beretning, der er p.t. ingen juniorleder.  

Ad 8: Kassereren foreslog kontingentet forhøjet til 475,00 kr., men efter en 

længere drøftelse blev kontingent i enighed fastsat til kr. 480,00. Kontingent 

for B-medlemmer blev fastsat til 230,00 kr. Budgettet blev gennemgået af 

kassereren og sammen med forhøjelsen af kontingentet til 480,00 kr. blev 

budgettet godkendt. 

Ad 9: Der var ingen forslag til bestyrelsen og generalforsamlingen. 

Ad 10 a: Ib Stæhr blev med akklamation genvalgt til formand. 

Ad 10 b: I stedet for Tom Petersen og Jørn Walther Pedersen blev Jørn 

Andreassen og Kurt Sørensen valgt til bestyrelsen med akklamation. 

Ad 10 c: Der blev ikke valgt en dubletleder. 

Ad 10 d: Valg af 1. revisor Nikolaj Ludvigsen blev valgt. 

Ad 10 e: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. På valg er Jørn Andreassen og 

Christian Svenningsen. Da Jørn Andreassen blev valgt til bestyrelsen (se 

punkt 10 b) skulle der vælges en ny bestyrelsessuppleant. Niels Peter blev 

nyvalgt og Christian Svenningsen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant. 

Ad 10 f: Valg af revisorsuppleant. Der er p.t. ingen revisorsuppleant valgt, så 

der skulle vælges en revisorsuppleant, og Birgit Pedersen blev valgt til 

revisorsuppleant. 

Ad 11: Eventuelt. Formanden uddelte 25 års nålen til Jørn Andreassen og 50 

års gaven blev overrakt til Leif Mortensen. Der kom et spørgsmål til 

formanden om tirsdagsmøderne på Rosengårdcenteret. Spørgsmålet blev 

besvaret af Jørn Walther Pedersen, der også opfordrede medlemmerne til at 

møde op tirsdag formiddag på Rosengårdcenteret. Jørn Walther Pedersen 

benyttede lejligheden til at takke for de mange år i bestyrelsen for Silkeborg 

Frimærkeklub og takkede medlemmerne for at gøre det let for ham. Han 

havde altid været glad for at arbejde med klubben og ønskede den al mulig 

held og lykke i fremtiden og gav samtidig tilsagn om at hjælpe og svare på 

spørgsmål, hvor der var behov.  



Herefter sluttede generalforsamlingen med, at formanden takkede dirigenten 

for et godt arbejde og medlemmerne for en rolig generalforsamling. 

Referent:   Jørn Walther Pedersen 

 

Dirigent:  Kaj Andersen. 

 

 

  

  


