
Birkerød Frimærkeklub

Generalforsamling 05. oktober 2020 

Til stede var 15 medlemmer


Dagsorden blev uddelt, indeholdende punkter efter vedtægterne + punktet ‘Eventuelt’.


1. Valg af dirigent 

	 Finn Parbst blev valgt.


	 Han konstaterede, at generalforsamlingen pga corona ikke som vedtægterne siger og som 
	 annonceret kunne afholdes den 16. marts. Den udsatte generalforsamling er indkaldt med 	
	 varsel efter vedtægterne i august.


2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år 

	 Niels Kristian Hansen havde valgt at lade beretningen dække ikke kun året 2019 men også 
	 2020 frem til oktober.


	 “Det …..


	 Kommentarer til beretningen:


	 Henrik Johnsen påpegede, at klubben er for længe om at reagere med afhentning i 	 	
	 forbindelse med frimærkedonationer. Der kom flere forslag til ændret procedure, og 	 	
	 formanden lovede at emnet vil blive taget op.


	 Peter Salbo spurgte til, om man kan forvente nye medlemmer i forbindelse med 		 	
	 nedlæggelsen af klubben i det grønne område - hvilket ikke er tilfældet. Han påpegede 		
	 desuden, at vi næppe må være særligt mange i det sædvanlige julefrokost-lokale og 	 	
	 næppe kan servere buffet.


	 Finn Parbst forklarede, at problemet med Skattestyrelsen og 4-ESSER skyldes, at man 	 	
	 ikke var registreret som en forening.


	 Beretningen blev godkendt.


3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

	 Et urevideret regnskab blev omdelt.


	 Der blev spurgt til status for rammerenovering. Ib Krarup Rasmussen oplyste, at rammerne 
	 er på plads, men i øjeblikket er der pga corona forsinkelse på levering af ‘glasset’. 	 	
	 Systemet er ‘Model Skåne’, som også anvendes i nabolandende.


	 Finn Parbst oplyste, at udgiften til bankkonto vil stige; der er også betaling ved ændring af 	
	 bestyrelsen.


	 I forbindelse med spisnings-arrangementer skal der indkøbes mindre mad.


	 Regnskabet blev godkendt under forudsætning af, at det kan godkendes - og sendes til 	
	 revision.	 


4. Fastsættelse af kontingent 

	 Bestyrelsen foreslog uændret kontingent - vedtaget.




5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer 

	 a) og b) Forslagene om udstilling og festmiddag i anledning af klubbens 80 års fødselsdag 	
	 er pga corona-pandemien formodentlig ikke realistiske. En klub-udstilling kunne være en 	
	 prøve inden den store Nordea 2022. Man kunne eventuelt lave en mindre udstilling på 	 	
	 biblioteket, som kunne være opmærksomhedsskabende. Bestyrelsen må overveje.


	 c) Birkerød Frimærkeklub står for afholdelsen af Nordea 2022. Hele Idrætscentret er 	 	
	 booket i uge 42 2022. På spørgsmål til budget oplyste Formanden, at det skal være en 	 	
	 udgiftsneutral udgave. Ingen var imod, at der arbejdes videre.


	 d) Forslag om ændring af formuleringen i vedtægternes § 11. Med den nuværende 	 	
	 formulering skal alle bestyrelsesmedlemmer have adgang til netbank (med dermed 	 	
	 forbundne udgifter og besvær). Efter diskussion blev der stemt om forslaget: 2 stemte 	 	
	 imod, 9 stemte for, 4 undlod at stemme - forslaget blev forkastet.


	 e) Auktions-udvalget til drøftelse. Leif Schmidt redegjorde for baggrunden for udvalget, der 
	 ved indkøb skulle skaffe nye mærker til bytteaftner. Det har vist sig praktisk svært at skabe 
	 enighed om indkøb, så der er behov for fastere rammer for udvalget. Hvad skal formålet 	
	 være? Hvordan tilgodeses flest medlemmer? Hvor stort beløb skal være til rådighed? Den 	
	 nye bestyrelse må lave fastere rammer for Auktions-udvalget til gavn for medlemmerne.


6. Valg af bestyrelse og revisor  

	 Formand: Niels Kristian Hansen genvalgt

	 Bestyrelsesmedlem: Jan Selsmark valgt for 2 år

	 Bestyrelsesmedlem: Søren Lotz valgt for 2 år

	 Suppleant bestyrelsen: Leif Schmidt valgt for 1 år

	 Revisor: Finn Parbst valgt for 1 år

	 Suppleant revisor: Peter Salbo valgt 


	 Ole Løfgreen Jacobsen og Niels Erik Thunbo var ikke på valg.


	 Formanden takkede de medlemmer, der stillede op til de ledige pladser.


7. Eventuelt 

	 Søren Lotz foreslog en udflugt til DFF’s kontor.


Referat: Vibeke Hein


	


