Referat af Dansk Grejsamler Klubs ordinære generalforsamling 11. marts 2017.
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). Desuden foreslås Flemming Andersen
ekstraordinært genvalgt for ét år, hvorefter han indgår i gruppen af bestyrelsesmedlemmer, der vælges på
lige årstal.
Bestyrelsessuppleant:
På valg til andre poster:
Revisor: Jørgen Nevermann (modtager genvalg).
Revisor-suppleant: Flemming Petersen (modtager genvalg).
Aktivitetsudvalg Vest:
Aktivitetsudvalg Øst: Flemming Petersen (modtager genvalg).
7. Eventuelt
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt fremsendes til formanden og være
denne i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Ad 1. Valg af dirigent
Formand Carsten Faber bød velkommen og foreslog Flemming Petersen som dirigent. Han valgtes.
Flemming Petersen gennemgik proceduren omkring indkaldelse af generalforsamlingen og konstaterede
uden protester, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Ad 2. Formandens beretning
Carsten Faber indledte med mindeord om de fire medlemmer, der var døde i løbet af foreningsåret. Det var
Bjørn Thurman, Svaneke, Poul Jensen, Holstebro, Benny Nielsen, Slagelse, og Jørn Nielsen, Fanø.
Deltagerne i generalforsamlingen holdt et minuts stilhed for de fire.
Herefter tog formanden fat på sin beretning om et godt år med gode træf. Klubben deltog ikke i Fly Fair i år,
hvilket skyldtes, at ingen i bestyrelsen havde tid. Næste gang vi er i den situation, spørger bestyrelsen alle
medlemmer om nogen kan.
Formanden roste Kurt og Ernst fra arkiv-holdet og webmaster Carsten for en stor indsats for klubben.

Klubbens grej er nu registreret af Peter, så der for første gang er et totalt overblik.
Beretningen blev godkendt med akklamation.

Ad 3. Forelæggelsen af regnskab til godkendelse
Regnskabet blev fremlagt af Peter, der gennemgik de enkelte poster. Årets overskud er 9.001,39 kroner og
herefter er klubbens formue 70.162,63 kroner. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Ad 4. Budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent
Budgettet blev fremlagt af Peter. Det forudser et overskud på 6.600 kroner. Bestyrelsen foreslår uændret
kontingent, 250 kroner for medlemmer boende i Danmark og 350 kroner for medlemmer boende i udlandet.
Jørgen Nevermann spurgte, om medlemmer kunne få Loppefiskeren elektronisk, hvis de ønsker det, og helt
undvære den trykte udgave eller eventuelt få alle seks numre på papir ved afslutningen af året. Formanden
mente, at valgfriheden var en god idé og opfordrede Jørgen til at stille forslaget på næste generalforsamling.
Flere var kede af at miste den trykte udgave, kasserer Peter sagde, at en del medlemmer ikke har
netadgang og derfor ikke kan modtage Loppefiskeren elektronisk, og at den store udgift ikke er trykningen af
Loppefiskeren, men udsendelsen af den, hvilket fik Jacob Viereck til at sige, at han vil undersøge, om der
kan spares porto ved at sende Loppefiskeren fra Tyskland.
Dirigenten afsluttede debatten med en henstilling til bestyrelsen om at komme med et oplæg om sagen på
næste generalforsamling.
Herefter vedtoges budget og kontingent.

Ad 5. Indkomne forslag
Klubbens revisorer, Jørgen Nevermann og Jørn Rudsted-Hansen, havde fremsat forslag om, at klubbens
opmagasinerede grej, som ikke har nogen særlig betydning, skal kunne sælges. Er der donatornavn på, skal
donator dog spørges for salg. Pengene fra salget skal indsættes på en særlig konto til indkøb af grej eller til
særlige formål. Forslagsstillerne ville dog trække forslaget, hvis det er klubbens plan at lave et permanent
fysisk museum.
Formanden afviste forslaget. Klubben har ikke opgivet tanken om et fysisk museum, som skal være et
samarbejde med et statsanerkendt museum og allerede i dag sælger klubben kataloger og grej, dog ikke
noget med donatornavn på.
Efter en kort debat af især opklarende trak forslagsstillerne forslaget.
Bestyrelsen foreslog en ændring af vedtægterne, så klubben tegnes af formanden og to medlemmer (et
bestyrelsesflertal). Forslaget vedtoges.

Ad 6. Valg
Til bestyrelsen genvalgtes Peter Jacobsen og Helge Kierkegaard for to år og Flemming Andersen for et år.
Brian Neergaard Hansen nyvalgtes som bestyrelsessuppleant.
Jørgen Nevermann genvalgtes som revisor, og Flemming Petersen genvalgtes som revisor-suppleant samt
til Aktivitetsudvalg Øst, mens Flemming Andersen nyvalgtes til Aktivitetsudvalg Vest.

Ad 7. Eventuelt
Debatten handlede om problemer med postvæsenet, om administrationen af klubbens whisky og om det
beskedne fremmøde til generalforsamlingen og auktionerne.
Det svenske medlem Jonas Olsson oplyste, at søsterforeningen i Sverige starter med generalforsamling og
derefter holder auktion og at der er mange til generalforsamlingen. Jacob Viereck sagde, at man er meget
mere socialt indstillet i Sverige. Han havde været til træf i USA, hvor man også er meget mere indstillet på
socialt samvær, blandt andet med fisketur under træffet. Da der kun kommer få på grejloppemarked efter kl.
12, kunne man måske lukke loppemarkedet tidligere og lave en gammeldags fisketur, kastekonkurrence eller
anden social begivenhed.
Flemming Petersen efterlyste en ”tilbudspakke” med mad og overnatning, hvilket formanden bifaldt.
Generalforsamlingen afsluttedes med dirigentens tak for god ro og orden, formandens tak til dirigenten og tre
gange hurra for klubben.

