Referat af generalforsamlingen i Dansk Grejsamler Klub 10. marts 2018
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, Flemming Andersen og Leo Thorup (alle modtager genvalg).
Bestyrelsessuppleant:
På valg til andre poster:
Revisor: Jørn Rudsted-Hansen (modtager genvalg).
Revisor-suppleant: Flemming Petersen (modtager genvalg).
Aktivitetsudvalg Vest: Leo Thorup (modtager genvalg).
Aktivitetsudvalg Øst: Preben Mikkelsen (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.
Ad 2.
Ved indledningen til formandsberetningen mindedes forsamlingen årets afdøde medlemmer: Gunnar Kjellow,
Preben Hansen og Andersen Rasmussen.
Herefter omtalte formand Carsten Faber arrangementerne i 2017. Korsør-træffet var det ringest besøgte
længe, der var mange på Bellahøj, men også meget få i Grindsted.
Carsten oplyste, at det jyske hold stadig mangler en auktionarius og en listefører til efterårets auktion. Han
opfordrede til, at to medlemmer prøver tjansen. De vil få al mulig hjælp med opgaven.
Carsten opfordrede også til at skrive artikler til Loppefiskeren. Han nævnte den nylige artikel om
porcelænsfisk som et godt eksempel på mulighederne. Den havde overrasket ham og sikkert flere.
Ingen ønskede ordet om formandens beretning, hvorefter forsamlingen godkendte den.
Ad 3.
Kasserer Peter Jacobsen fremlagde regnskabet og gennemgik de enkelte poster. Årets driftsresultat var et
overskud på 14.040,06 kroner. Klubbens formue er herefter 84.202,69 kroner.
Der var et enkelt spørgsmål af opklarende karakter, hvorefter forsamlingen godkendte regnskabet.
Ad 4.
Peter fremlagte budgettet for 2018 til orientering. Det ender i et overskud på 9.950 kroner.
På bestyrelsens vegne foreslog han uændret kontingent, 250 kroner for medlemmer bosiddende i Danmark
og 350 kroner for medlemmer bosiddende i udlandet. Det vedtoges.
Ad 5.
Der var ingen indkomne forslag.
Ad 6.

Alle valg var genvalg uden modkandidater.
Til bestyrelsen valgtes Carsten Faber, Flemming Andersen og Leo Thorup, til bestyrelsessuppleant Jacob
Viereck, til revisor Jørn Rudsted-Hansen, til revisor-suppleant Flemming Petersen, til aktivitetsudvalg Vest
Leo Thorup og til aktivitetsudvalg Øst Preben Mikkelsen.
Ad 7.
Jørn Rudsted-Hansen mente med manges opbakning, at klokken 18 er for tidligt for lørdagens spisning.
Klokken 19 er bedre.
Carsten Faber sagde, at bestyrelsen fortsat arbejde for et fysisk museum, men at det i sparetider er meget
op ad bakke. Museumsdelen af hjemmesiden udbygges, og der var i denne forbindelse stor ros til
webmaster fra både formand og medlemmer.
Carsten vil igen i år lave en gammeldags fisketur på Øresund. Han håbede andre ville arrangere en tur i det
jyske.
Redaktøren af Loppefiskeren, Helge, udbyggede formandsberetningens ord om artikler til, Loppefiskeren.
Helge mente alle medlemmer havde materialet til mindst én artikel, ofte uden at vide det, og han lovede at
hjælpe kommende skribenter.
Jonas Olsson fra Sverige glædede sig over et godt samarbejde mellem den danske og den svenske
forening. Formand Carsten supplerede med en opfordring til at tage til de svenske træf.
Kasserer Peter oplyste, at det norske medlem Hans Helge er ved at lave et forslag til en spinner med
klubbens logo på. Måske er den klar næste år.
Afsluttende takkede dirigenten for god ro og orden under generalforsamlingen og formanden takkede
dirigenten og lukkede generalforsamlingen, der havde 19 deltagere.

