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Den 26 april var der ordinær generalforsamling i Grenaa og Omegns Frimærkeklub. Formanden 
bød velkommen og Claus Nielsen blev valgt til dirigent
.
Formanden gennemgik sin beretning. Der var ingen spørgsmål til beretningen og den blev 
enstemmigt vedtaget
.
Kassereren gennemgik det reviderede og udleverede regnskab. Regnskabet viste et lille overskud. 
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, og det blev enstemmigt godkendt.

Der var indkommet et forslag fra medlemskredsen, og bestyrelsen havde fremsat tre forslag til 
generalforsamlingen. Forslaget fra medlemskredsen var angående ændring af klublovenes §9, 
således at klubbens formue skulle henstå i forbundet i 5 år i tilfælde af at klubben i Grenaa måtte 
lukke. Dette for at give startkapital til evt. at starte en ny klub, hvis der opstår interesse for det.
Forslaget blev ikke vedtaget.
Forslag fra bestyrelsen om ændring i klublovens §5, således at generalforsamlingen kun skal 
fastsætte kontingent til klubben. Forbundsdelen af kontingentet træder i kraft i følge 
repræsentantskabets beslutning.
Forslaget blev vedtaget.
Forslag fra bestyrelsen om ændring i klublovene §8, således at klubkassen modtager et salær ved 
salg på klubauktioner. Som ordlyden er nu, er det et problem, når der er fællesmøde med andre 
klubber. Salærets størrelse besluttes af bestyrelsen.
Forslaget blev vedtaget.
Forslag fra bestyrelsen om oprettelse af et aktivitets udvalg for at sikre aktiviteterne i klubben i 
tilfælde af sygdom. Efter nogen debat, og fremsættelse af andre ideer, trak bestyrelsen forslaget 
tilbage.
Forslaget er ikke vedtaget.

Kontingent for 2018 stiger med 70 kr/år. Og vil således være 450 kr./år. For 2018. Kontingentet til 
forbundet steg 25 kr. pr. 1. jan. 2017 og igen 25 kr. pr. 1. jan. 2018. Stigningen pr. 1. jan. 2017 
opkræves ikke. Til gengæld opkræves der 50 kr. Stigning til forbundet og 20 kr. I stigning til 
klubben pr. 1. jan. 2018.

Der var genvalg over hele linien til bestyrelse, revisor og samtlige suppleanter.

Under eventuelt fortalte Erik Sørensen om en ny fælles hjemmeside for alle frimærkeaktiviteter på 
Djursland. Bestyrelsen deltager i info-møde d. 9. maj i Hornslet.
Dubletlederen Jørgen Jensen fortalte lidt om årets gang med dublet hæfterne.

Generalforsamlingen sluttede med et par madder, en øl eller vand samt kaffe.
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