Referat af generalforsamlingen i Dansk Grejsamler Klub 7. marts 2020
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:
Carsten Faber, Leo Thorup (begge modtager genvalg) og Flemming Andersen (modtager ikke genvalg).
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Brian Neergaard Hansen.
Bestyrelsessuppleant: Brian Neergaard Hansen er på valg. Hvis han vælges til bestyrelsen, skal der vælges
en anden bestyrelsessuppleant.
På valg til andre poster:
Revisor: Jørn Rusted-Hansen (modtager genvalg).
Revisorsuppleant: Flemming Petersen (modtager genvalg).
Aktivitetsudvalg Vest: Leo Thorup (modtager genvalg).
Aktivitetsudvalg Øst:
7. Eventuelt

Ad 1.
Formand Carsten Faber bød velkommen og foreslog Flemming Peterson som dirigent. Han blev valgt. Han
konstaterede generalforsamlingens lovlige indkaldelse.

Ad 2.
Carsten Faber indledte sin formandsberetning med en kort redegørelse for museumsplanerne. Det tidligere
Jagt- & Fiskerimuseum, der nu er en del af en større sammenlægning, har efter lang ventetid meldt, at det
ikke er interesseret i vor samling. Formanden har set på andre muligheder, men der er ikke aktuel udsigt til
en ændring af status som er, at samlingen befinder sig i kassererens kælder. Hvis der er ideer til en lokal
udstilling et sted i landet, kan der udlånes genstande fra samlingen, der vil også komme mere på det digitale
museum, men planen om et fysisk museum kan altså ikke realiseres lige straks.
I 2019 holdtes et dobbelt-loppemarked i Korsør, men søndagen var ingen succes, så derfor er
loppemarkedet i 2020 kun på en enkelt dag.
Hvis nogle vil lave en gammeldags fisketur, skal de melde sig til kassereren for økonomisk tilskud til turen.
Formanden roste Flemming Petersen og Preben Mikkelsen for deres store indsats for Korsør-træffet. De to
opfandt auktionerne og drev træffet gennem mange år. De fik både gaver fra klubben og en stor klapsalve
fra generalforsamlingen.
Formanden opfordrede medlemmerne til at komme med ideer til klubbens arbejde, og til at skrive i
Loppefiskeren.

Forsamlingen godkendte beretningen med akklamation.

Ad 3.
Regnskabet blev fremlagt af kasserer Peter Jacobsen, der kommenterede de enkelte poster. Regnskabet
udviser et overskud på 572,37 kr., således at klubbens formue nu er 93.932,08 kr. Regnskabet kan ses på
klubbens hjemmeside (den lukkede del).
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 4.
Kassereren fremlagde budgettet, der viser et overskud på 15.200 kr. Kassereren foreslog desuden uændret
kontingent: 250 kr. årligt for medlemmer med bopæl i Danmark og 350 kr. årligt for medlemmer med bopæl i
andre lande.
Både budget og kontingent blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 5.
Under dette punkt behandledes en påtegning fra revisorerne til regnskabet. Revisorerne påpegede, at
klubbens samling i kassererens kælder er opført på lister, så der er oversigt over grejet, men at det ikke er
vurderet og at det derfor kan blive svært at dokumentere værdien overfor forsikringsselskabet i tilfælde af, at
det skal dækkes. Revisorerne pålægger derfor i påtegningen bestyrelsen at tage initiativ til en vurdering.
Formanden lovede en vurdering. Flemming Petersen, der i sit arbejdsliv var ansat i et forsikringsselskab,
tilbød sin hjælp til forhandlingerne med forsikringsselskabet.

Ad 6.
Carsten Faber og Leo Thorup genvalgtes til bestyrelsen og Brian Neergaard Hansen nyvalgtes.
Som ny bestyrelsessuppleant valgtes Peter Vissing.
Jørn Rusted-Hansen genvalgtes som revisor, Flemming Petersen genvalgtes som revisorsuppleant og Leo
Thorup genvalgtes til Aktivitetsudvalg Vest. Der var ikke kandidater til de to poster i Aktivitetsudvalg Øst. e
varetages foreløbig af Carsten Faber og Brian Neergaard-Hansen.

Ad 7.
Kassereren oplyste, at lokalerne i Korsør er booket til første weekend i marts 2021.
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen med at udbringe et hurra for
klubben.
Generalforsamlingen havde 14 deltagere.

