
Referat af Silkeborg Frimærkeklubs ordinære generalforsamling 
mandag den 11. november 2019 kl. 19:00 i Lunden Vestergade 74, 8600 Silkeborg 
 
Dagsorden i flg. vedtægterne 
(Se bilag 1) 
 
1. Valg af dirigent. 
 
Bestyrelsen foreslog Kaj Andersen, der enstemmigt blev valgt. 
Kaj kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet. 
Herefter gav dirigenten ordet videre til formanden Ib Stæhr. 
 
 
2. Formandens beretning. 
 
(Se bilag 2) 
Beretningen blev godkendt med akklamation. 
Erik Østergaard spurgte om auktionsoverskuddet kun stammede fra det klubben opkøbte, eller om det 
også omfattede medlemsauktionerne. Formanden kunne oplyse at overskuddet kun omfattede det 
materiale klubben selv opkøbte. 
 
 
3. Kassererens regnskabsaflæggelse. 
 
(Se bilag 3) 
Beretningen blev godkendt med akklamation. 
 
 
4. Fremlæggelse af budget for næste år samt fastsættelse af kontingent. 
 
(Se bilag 4) 
Budgettet blev vedtaget med uændret kontingentet. 
 
 
5. Bestyrelsens forslag. 
 
Ingen forslag. 
 
 
 
 
 
 



6. Indkomne forslag. 
 
Bestyrelsen havde modtaget et forslag fra Niels Peter Jensen: 
“Silkeborg Frimærkeklub støtter forbundets indsamling af midler til renovering af udstillingsrammerne, 
ved at foreningen donerer et beløb på kr. 100 pr. medlem. Beløbet skal øremærkes til renoveringen” 
Niels Peter begrundede forslaget yderligere. 
Efter en livlig debat med mange indlæg, besluttede generalforsamlingen, ved håndsoprækning, at 
støtte Niels Peter Jensen's forslag. 
23 stemte for, 3 imod og 15 undlod at stemme. 
 
 
7. Valg til bestyrelse: 
 
Valg af kasserer: 
 Peter Meinertsen genopstillede ikke. Peter W. Just modtog valg. 
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: 
 Michael Hansen genopstillede og blev genvalgt. 
 Leif Svinth Nielsen genopstillede og blev genvalgt. 
 Jørn Andreasen genopstillede ikke. Peter Meinertsen modtog valg. 
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: 
 Niels Peter Jensen ønskede ikke genvalg. Tony Bøgholm modtog valg. 
 Kristian Svenningsen genopstillede og blev genvalgt. 
Valg af 2. bilagskontrollant: 
 Kristian Kongsholm modtog genvalg. 
Valg af 2. bilagskontrollantersuppleant: 
 Birgit Pedersen modtog genvalg. 
 
 
8. Eventuelt 
 
Jubilæer: 
 25-års jubilæum: Peter Meinertsen. 
 40-års jubilæum: Hans Pedersen og Preben Niemann. 
25 års jubilaren fik overrakt DFF’s 25-årsnål, og de to 40-års jubilarer fik overrakt individuelle gaver. Ib 
Stæhr takkede de tre jubilarer for mange års medlemskab. 
 
Aflastning: 
Niels Peter Jensen opfordrede formanden til at uddelegere så meget af bestyrelsesarbejdes som 
muligt, således af han kan få mere tid til det organisatoriske og klubbens ansigt udadtil. 
 
Ros til klub og bestyrelse: 
Henning Frederiksen takkede medlemmerne for den gode klubånd han oplevede i Silkeborg og roste 
samtidig bestyrelsen for den et godt arbejde, hvilket han kvitterede for, ved at møde op til klubbens 
arrangementer, selvom han er bosiddende i Horsens. 



Anmodning: 
Det hænder, at klubben bliver tilbudt køb af mindre lot af private, små lot der vil være for 
tidskrævende at sortere og oprette i klubbens EDB-system. Formanden anmodede 
generalforsamlingens om godkendelse til at afvige fra gældende praksis ved, at disse smålot kan føres 
udenom “systemet” og direkte tilgå klubauktionerne med henblik på hurtigt salg og afregning. 
Ingen ønskede at tage ordet og generalforsamlingen godkendte dermed anmodningen. 
Bestyrelsen vil på et kommende bestyrelsesmøde definere begreberne “smålot” og “værdi”. 
 
Ref. Kurt Sørensen 
 
 
 


