
Referat af generalforsamlingen i Dansk Grejsamler Klub 9. marts 2019 
 
Mødested:  Storebælt Camping & Feriecenter, Storebæltsvej 85, 4220 Korsør 
 
Dagsorden: 
  
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse 
4. Budget for kommende år, samt fastsættelse af kontingent 
5. Indkomne forslag 
6. Valg 
 
På valg til bestyrelsen er: 
Peter Jacobsen og Helge Kierkegaard (begge modtager genvalg). 
  
Bestyrelsessuppleant:  
  
På valg til andre poster: 
Revisor: Jørn Rusted-Hansen (modtager genvalg). 
Revisorsuppleant: Flemming Petersen (modtager genvalg). 
Aktivitetsudvalg Vest:  
Aktivitetsudvalg Øst: Flemming Petersen (modtager genvalg). 
  
7.  Eventuelt 
 
 
 
Ad 1. 
Formand Carsten Faber bød velkommen og foreslog Flemming Petersen valgt til dirigent.  
Det skete. 
Flemming Petersen takkede for valget og konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Den var indvarslet 
mere end en måned før ved opslag i Loppefiskeren og på klubbens hjemmeside.  
 
Ad 2.  
Carsten Faber indledte sin formandsberetning med at omtale den manglende auktion i Korsør. Beslutningen 
herom var vedtaget enstemmigt af bestyrelsen på et møde under Grindsted-træffet sidste år. Siden havde 
flere sagt til ham, at de var kede af aflysningen af auktionen. Han havde spurgte dem, hvad de havde 
indleveret til den foregående auktion. Ingen af dem havde indleveret noget. Det er medlemmerne, der tegner 
klubben, også ved at indlevere til auktionerne, sagde formanden, der oplyste, at nogle få indlevere meget 
sent før de seneste auktioner.  
Konkurrencen er stor fra internettet, hvor man hurtigt kan få solgt sine ting. Klubben skal gøre noget andet, 
og prøver nu grejloppemarked i to dage.  
Klubben har i det forløbne år haft kontakt og dialog med det grønne museum, men endnu uden konkrete 
resultater om museumssamarbejde.  
Formanden roste hjemmesiden og webmasterens indsats, og han roste aktivitetsudvalg øst for et flot 
arrangement i Korsør, ligesom han omtalte grejloppemarkedet på Bellahøj 7. april.  
Formanden takkede Jacob Viereck for indsatsen som bestyrelsessuppleant. 
 
Forsamlingen havde kun få bemærkninger til formandens beretning. Et medlem var bekymret over, at der 
kun er fire uger mellem træffet i Korsør og Bellahøj-arrangementet, men formanden mente ikke, det havde 
nogen negativ betydning. Det kunne i hvert fald ikke ses i antallet af bestilte borde.  
Efter et par spørgsmål af opklarende karakter vedtog generalforsamlingen beretningen med akklamation.  
 
Ad 3. 
Det reviderede regnskab for 2018 blev fremlagt af kasserer Peter Jacobsen, der gennemgik og forklarede de 
enkelte poster. Regnskabet udviser et overskud på 9.157,02 kr. hvorefter foreningens formue er 93.359,71 
kr.  



Under gennemgangen af regnskabet oplyste kassereren, at klubben havde 250 medlemmer i november.  
Generalforsamlingen vedtog regnskabet med akklamation. (Regnskabet ligger på hjemmesiden, men kan 
også rekvireres fra kassereren). 
 
Ad 4.  
Kasserer Peter Jacobsen fremlagde budgettet for 2019, der udviser et underskud på 4.550 kr. Det vedtoges 
af generalforsamlingen, der også godkendte uændret kontingent, 250 kr. for medlemmer med adresse i 
Danmark og 350 kr. for medlemmer med adresse i udlandet. (Budgettet ligger på hjemmesiden, men kan 
ogspå rekvireres fra kassereren). 
 
Ad 5.  
Der var ingen indkomne forslag.  
 
Ad 6.  
Peter Jacobsen og Helge Kierkegaard genvalgtes til bestyrelsen. 
Som ny bestyrelsessuppleant valgtes Aksel Sadolin Jakobsen.  
Jørn Rusted-Hansen genvalgtes som revisor og Flemming Petersen genvalgtes som revisorsuppleant. 
Som nye medlem af aktivitetsudvalg vest valgtes Michael Damkjær. 
I indkaldelsen til generalforsamlingen stod, at Flemming Petersen modtog genvalg til aktivitetsudvalg øst. 
Det var en fejl. Han genopstillede ikke og samtidig trak det andet medlem, Preben Mikkelsen, sig fra 
udvalget. Fleming Petersen forklarede det med, at de to syntes, at der efter en menneskealder skulle nye 
kræfter til, også fordi bestyrelsen undersøger, om træffet kan flyttes nærmere København. Da ingen afløsere 
umiddelbart meldte sig, er det op til bestyrelsen at løse problemet. 
Formanden takkede Flemming og Preben for mange års arbejde med Korsør-træffet.  
 
Ad 7.  
Bortset fra et enkelt spørgsmål af opklarende karakter, var der ikke noget under dette punkt, hvorfor 
dirigenten kunne levere ordet tilbage til formanden, der takkede dirigenten for hans indsats, og lukkede 
generalforsamlingen.  
Generalforsamlingen havde 15 deltagere.  
 
  
 
 


