
Birkerød Frimærkeklub	 


Generalforsamling 28. marts 2022	 	 


Dagsorden i følge vedtægterne:

1.	 Valg af dirigent og referent

2.	 Formanden aflægger beretning for det forløbne år

3.	 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4.	 Fastsættelse af kontingent

5.	 Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne

6.	 Valg af bestyrelse og revisor

7.	 Eventuelt


ad 1	 Finn Parbst blev valgt til dirigent.

	 Vibeke Hein blev valgt til referent.


	 Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til generalforsamling var sket med rettidigt varsel.


	 Til stede var 14 medlemmer.


ad 2	 Niels Kristian Hansen indledte sin beretning med omtale af de mange konsekvenser for 		
	 vores forening af corona-pandemien. Beretningen dækker året 2021 fra 1/1 til 31/12 samt 	
	 2022 frem til dd. Det er kun seks måneder siden, vi havde den udsatte generalforsam-	 	
	 ling.Størstedelen af møder og arrangementer i sæsonen 2020-2021 blev aflyst. Og vi slap 	
	 ikke for corona-aflysninger i december og januar.

	 Også bestyrelsens funktioner har været sat på stand by, og formanden har i en periode 		
	 varetaget kasserer-funktionen, men den er nu overtaget af Niels Erik Thunbo Pedersen.


	 Antallet af medlemmer faldt med seks fra udgangen af 2019 til udgangen af 2020. Det er 	
	 alder og ikke manglende interesse, der er årsag til udmeldelse. 


	 31.12.2020 var der 57 A-medlemmer og 5 C-medlemmer. D.d. er der 57 A-medlemmer og 	
	 6 C-medlemmer, hvoraf nogle dog endnu ikke har betalt kontingent.

	 (A-medlemmer er primært medlem af Birkerød Frimærkeklub, C-medlemmer er primært 		
	 medlem i en anden klub).


	 Som allerede nævnt blev antallet af møder og dermed foredrag og sociale arrangementer 	
	 påvirket af corona-nedlukning. I løbet af 2021 foreløbig kun to, begge ved formanden. 


	 Der var kun en auktion, Efterårsauktionen, med indtægt til klubben: kr. 2.250.


	 Dubletcirkulationen er desværre nedlagt. Der har været for få deltagere.


	 Klubben har en lille indtægt ved salg af indstiksbøger, hængsler og pergamynposer.


	 Der er i perioden kun indkøbt mindre partier til opsplitning. Til gengæld er der doneret en 	
	 del, som kan formidles videre. Auktion-indkøbs-udvalget er i gang med indkøb.


	 Dansk Filatelist Forbund (DDF) har også været påvirket af corona-nedlukning. Der er 	 	
	 arbejdet med ny hjemmeside og auktionssiden DFF-Netsalg. DFF sælger fortsat 		 	
	 postvæsenets produkter fra Danmark og foretager afstempling af breve.


	 Der var Repræsentantskabsmøde den 30. oktober i Nyborg 2021, hvor Niels Kristian 	 	
	 Hansen fratrådte som formand. Niels Erik Thunbo Pedersen blev valgt til bestyrelsen.


	 Fællesklubberne. Hillerød samler programmer fra klubber i Nordsjælland og Skåne mhp 	
	 mulighed for et tættere samarbejde. Fællesklubbernes byttedag og generalforsamling 	 	
	 bliver afholdt i Birkerød Idrætscenter søndag den 20. november 2022.




	 Vi samarbejder fortsat med andre klubber om en reklamefolder. Med klubberne i Gentofte 	
	 og i Herlev er der fremlagt fælles program. (Det Grønne Område er nedlagt). Foreningen 	
	 4ESSER er nedlagt pga problemer med Skattestyrelsen. Formuen er efterfølgende fordelt 	
	 mellem de tre klubber; vi har modtaget kr. 17.000. Som erstatning udarbejdes der en 	 	
	 samarbejdsaftale.

	 

	 På den Nationale Frimærkeudstilling ELBO 21 udstillede flere af klubbens medlemmer, og 	
	 de fik alle flotte resultater:

	 Litteratur: Lars Engelbrecht med ‘Danmarks helsager - Den tofarvede Udgave 	 	 	
	 1871-1905’, der fik 93 point og dermed Guld samt Ærespræmie.

	 Posthistorie: Niels Erik Thunbo Pedersen med 'Samsøs Posthistorie’, der fik 88 point og 	
	 dermed Guld samt Ærespræmie.

	 Åben klasse: Finn Strøiman med ‘Mestergravøren Czeslaw Scania’, der fik 80 point og 		
	 dermed Stor Vermeil.

	 Postkort: Torben Norup Sørensen med ‘Dansk Flyvning’, der fik 80 point og dermed Stor 	
	 Vermeil.


	 Foreningen har fortsat to hjemmesider: birkefrim.dk og tak.16.dk. To gange årligt udsender 
	 foreningen informationer med brev. Derudover benyttes e-mail.


	 I oktober 2022 skulle Birkerød Frimærkeklub have stået for Nordia2022. Arrangørgruppen 	
	 valgte at aflyse udstillingen af frygt for corona-nedlukning. Der overvejs en klubudstilling i 	
	 stedet, fx i begyndelsen af 2023.


	 Både i 2020 og i 2021 blev julemødet aflyst pga corona. Vi håber på, at vi i år kan mødes i  
	 december kl 18.30 i Galleriet, Johan Mantziusvej 7A. Prisen er kr. 50. Husk tilmelding.


	 Lars Tangaa Hansen havde 40 års jubilæum i 2021. I 2022 har Finn Strøiman 40 års 	 	
	 jubilæum, og Claus Rafner har 25 års jubilæum.


	 Formanden udtrykte sin bekymring over, at det er svært at holde liv i klubben - så gode 		
	 ideer modtages med tak!


	 Formanden takkede medlemmer og bestyrelsen for et stort arbejde.


	 Beretningen blev godkendt.


ad 3	 Niels Kristian Hansen fremlagde (som fungerende kasserer) regnskaber for 2021. 


	 Der er ingen grund til at fastholde to regnskaber (Klubben + udstillingsfonde). Det er et 	 	
	 problem med den store beholdning af kontanter.


	 Regnskabet blev godkendt. 


ad 4	 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Kontingentindtægterne er i øjeblikket lavere end 	
	 kontingentudgifterne (til DFF), og der er fra DFF varslet stigning. I år er der udelukkende 		
	 opkrævet kontingent til DFF. Klubbens økonomi indikerer ikke behov for 	 	 	 	
	 kontingentstigning. Vedtaget.


ad 5	 Der var ikke indkommet forslag.


	 Men i forlængelse af formandens forslag om en klubudstiiling, foreslog Niels Erik Thunbo 	
	 Pedersen, at der etableres en gruppe, der kan hjælpe medlemmer med inspiration og 	 	
	 struktur til at lave udstilling.

	 


ad 6	 Valg til bestyrelsen  jf § 10 i vedtægterne:


	 Niels Kristian Hansen genvalgt til formand for 1 år


http://birkefrim.dk
http://tak.16.dk


	 Jan Selsmark genvalgt til bestyrelsen for 2 år


	 Søren Lotz genvalgt til bestyrelsen for 2 år


	 (Bestyrelsesmedlemmerne Ole Løfgreen Jacobsen og Niels Erik Thunbo ikke på valg i år)


	 Lars Schmidt genvalgt som bestyrelsessuppleant for 1 år


	 Finn Parbst genvalgt som revisor for 1 år


	 Peter Salbo genvalgt som revisorsuppleant for 1 år


ad 7 	 Eventuelt:


	 Auktion-indkøbs-udvalget modtager gerne tilkendegivelser om ønsker til indkøb. Husk 	 	
	 også opdatering af interesselisten.


Referent: Vibeke Hein



