
               Generalforsamling i Dansk Postkortsamler Klub 23.09.17 i AMUsyd, Kolding 
 

1.   Som dirigent valgtes Irene Henriksen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 

Referent var Torben Hilberg. 
 

2.   Formandens beretning: 
Formanden nævnte, at foreningen nu har 181 medlemmer uagtet kontingentstigningen. 
Økonomien er sund trods enkelte stigninger bl.a. pga indkøb af udstyr. Formanden nævnte, at artikler af 
medlemmer i DFT og Frimærkesamleren, samt medlemmers udstilling på store og små udstillinger alt sammen 
hjælper det til at synliggøre foreningen. Af andre begivenheder skal nævnes, at Jens Bruhn har lavet en flot film 
om Dansk Vestindien (findes på hjemmesiden, anbefales). For tiden er en lille gruppe i gang med at forske i 
trykketeknik, som med tiden bør indgå i beskrivelsen af postkort på DFF’s udstillinger. Formanden har deltaget på 
TV2 Vejret med beskrivelser af postkort, der viser vejrtyper. Samarbejdet forventes gentaget i vinter. Klubben har 
siden sidst deltaget i TAK16 i Birkerød og Frimærkemessen på Frederiksberg (samme weekend!). Bestyrelsens 
møder afholdes på SKYPE, hvilket holder transportudgifterne nede. I foråret havde bestyrelsen besøg af svenske 
Arne Sandstrøm (han kunne desværre ikke komme til Postkortdagen). Han forsker bl.a. i trykketeknik og har 
skrevet bogen ”Vykortets historia” (kan varmt anbefales). Mødet resulterede i en ny bog om emnet, samt et 
foredrag om trykketeknik af Per og Henrik på årets postkortdag. Bestyrelsens møde med DFF sidste år bl.a. om 
nogle blødere regler for medlemmer, der overvejer at udstille, havde vi ventet os meget af og havde brugt meget 
tid på at tilpasse os DFF. Svaret kom først for 6 dage siden og var nedslående. Bestyrelsen skal bruge en del tid 
til at drøfte situationen. Sidste år snakkede vi om forbundets netsalg, hvor vi kom med flere forslag til 
forbedringer. Desværre er der ikke sket noget. Vi deltager på NORDIA 2017 i Vejle efter invitation. Det foregår 27. 
– 29. oktober. Vi opfordrer til, at medlemmer, der alligevel skal derover, måske vil hjælpe til i vores stand. 
Henvendelse til Per eller undertegnede. Flere fra klubben vil i øvrigt deltage med eksponater. Hvis medlemmer går 
med planer om at udstille, er man velkommen til at kontakte Lise eller Torben, hvis man vil have nogle fif. Et af 
Torbens eksponater er i øvrigt lagt ud på hjemmesiden. 
 

Formandens beretning blev godkendt. 
 

3.   Webmasterens beretning: 
Lise efterlyste mere brug af hjemmesiden. Medlemmer bør indsende postkort, et eller flere, så vi alle kan få glæde 
af dem - gerne med en kort historie knyttet til. Der er også mulighed for debatter/forespørgsler på hjemmesiden. 
Kørsel til f.eks. NORDIA kan også forespørges. (Indskud fra Per: En forlagsoversigt er under udarbejdelse. Hvis 
man kender nogle forlag , som endnu ikke er på listen, kan disse tilføjes på hjemmesiden). 
 

Lises arbejde er ulønnet. Som anerkendelse modtog hun en gave fra klubben. 
 

4.   Kassererens beretning: 
Kassereren gennemgik regnskabet og uddybede enkelte større poster. 
 

Regnskabet blev godkendt. 
 

5.   Fastsættelse af kontingent. Kassereren foreslog uændret kontingent.  
 

Godkendt. 
 

6.   Indkomne forslag: Ingen. 
 

7.   Valg: Formand. Niels Vad er villig til genvalg. Ingen andre forslag. Niels godkendt. 
                Et bestyrelsesmedlem. Torben Hilberg ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Leif Ørndorf. 
               Ingen andre forslag. Leif blev valgt. 
          En bestyrelsessuppleant. Jan Ø. Andersen ønskede ikke genvalg. Ingen andre har ønsket at overtage 
               hvervet. 
               En revisor. Lillian Boye-Hansen er villig til genvalg. Ingen andre forslag. Lillian blev valgt. 
               En revisorsuppleant. Teddy Jensen er villig til genvalg. Ingen andre forslag. Teddy blev valgt. 
 

8.   Kåring af Årets Postkortsamler: Bestyrelsen havde modtaget fire forslag.  
 

      Bestyrelsen valgte Torben Hilberg. 
 

9.   Eventuelt: Irene Henriksen oplyste, at DFF arbejder på en ny hjemmeside. 
 
   
 

       


