Nyt fra Grenaa & Omegns Frimærkeklub.
Den 11. april kl. 19:00 blev der afholdt generalforsamling i Grenaa & Omegns Frimærkeklub. Kl.
19:05 bød formanden velkommen til de 13 fremmødte medlemmer. Herefter gik vi over til
dagsordenen for mødet.
Som dirigent valgtes Tommy Karlsson. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig
indvarslet og vi kunne fortsætte.
Formanden oplæste sin skriftlige beretning, der var ingen spørgsmål til beretningen. Den blev
enstemmigt vedtaget.
Så var det kassererens tur. Han gennemgik det omdelte regnskab. Der er 31 medlemmer i klubben.
Der var et godt overskud på aktiviteterne i det forgangne år, det er jo altid godt. Der var ingen
spørgsmål til regnskabet. Det blev enstemmigt vedtaget.
Der var forslag fra bestyrelsen om at bruge et større beløb på at markere klubbens 60 års
jubilæumsdag. De foreløbige ideer vedrørende denne dag blev kort ridset op, og forslaget blev
vedtaget.
Kontingent til klubben fortsætter uændret det kommende år.
Under punktet ”valg var der genvalg over hele linien med èn undtagelse. Per Hansen ønskede på
grund af alder og helbreds mæssige årsager ikke genvalg. I stedet for Per valgtes Knud Nielsen til
bestyrelsen.
Under punktet ”eventuelt” var der lidt snak om det gebyr, der opkræves af klubben, når der sælges
materiale på klubauktion. Til sidst var der enighed om, at det var op til bestyrelsen at beslutte
regler for dette.
Generalforsamlingen sluttede med et stykke ”Smør selv mad” en kold øl og en lille skarp til dem,
der havde lyst til sådan en.

Bestyrelsesmøde d.23. April kl. 19:00
Efter konstituering af den nye bestyrelse, ser bestyrelsen i Grenaa & Omegns Frimærkeklub således ud:
Formand:

Hanne Lindorff Andersen

Næstformand:

John Andersen

Kasserer:

Leif Clausen

Bestyrelsesmedlem: Børge Rasmussen
Bestyrelsesmedlem: Knud A K Nielsen

Der arbejdes videre med arrangementet i anledningen af klubbens 60 års jubilæum. Endelig plan over
dagens forløb tilsendes de enkelte medlemmer.
God sommer

John Andersen

