
Dansk Postkortsamlerklub 

Referat fra generalforsamling 24.09.16 på AMU i Kolding 

 

1. valg af dirigent: 

* Leif Ørndorff blev valgt som dirigent                                                                                                                  

* Irene Henriksen blev valgt som referent                                                                                                      

* dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet via mail d. 29. maj 2016 

2. formandens beretning: 

* Niels Vad bød velkommen og var glad for de mange deltagere, 52 var tilmeldt                                     

* vi har 163 medlemmer, hvoraf 46 er A medlemmer og 117 er B medlemmer                                               

* dvs. vi ligger i top 5 mht. medlemstal i DFF. Økonomien er dermed sund-                                                     

* Niels takkede Lise for at styre hjemmesiden, det gør hun rigtig godt og fik derfor overrakt en kurv 

med gode sager. Lise er som bekendt ikke medlem af bestyrelsen, men gør alligevel et stort stykke 

arbejde                                                                                                                                                                             

* opfordringen om at sende postkort med vejr resulterede i en del, som er sendt videre til TV2, der 

bringer det på et senere tidspunkt                                                                                                                   

* klubben har igen arrangeret byttedag med 3F                                                                                                 

* bestyrelsen holder stadig møder via skype, det er billigt og hurtigt                                                                      

* Niels opfordrer nye medlemmer til at udstille deres samling, det er en fin mulighed for at vise 

hvad man har                                                                                                                                                            

* bestyrelsen har holdt møde med DFF ang. udstillingsreglementet og skal komme med et oplæg til 

DFF om hvilke ønsker klubben har. Man drøftede også netsalget, hvor klubben har ønsker til nogle 

ændringer, som DDF ville arbejde videre med. Irene kunne fortælle, at det ikke er muligt at ændre 

antal gange, et lot kan gentages, da det er et færdigt program, der bruges                                                                                                                                                                       

* klubben er inviteret til at udstille på TAK 16, det er ikke aftalt præcis hvordan                                                            

* beretningen blev godkendt 

3. webmasterens beretning: 

* Lise Woller-Nielsen fortalte, at over 20.000 har set siden. Visse medlemmer ser ofte på siden 

mens andre aldrig har besøgt siden                                                                                                                     

* Lise har lavet nogle temaer på forsiden, som efterfølgende lægges i Galleriet                                          

* en opfordring til at scanne jeres gode kort og send dem til Lise, så de kan vises                                     

* byttedage rundt i hele landet lægges på hjemmesidens kalender                                                               

* gode råd og nye tiltag til hjemmesiden er meget velkommen – men husk Lise er meget afhængig 

af, at medlemmerne kommer med stof . Så finder i noget sjovt eller specielt, send det til Lise                         

* beretningen blev godkendt 

4. kassererens beretning, herunder godkendelse af regnskab og budget: 

* Per Sørensen omdelte regnskabet, som også var sendt ud via mail                                                        

* nogle af posterne blev gennemgået, bl.a. ligger vores Stender arkiv i Ribe, da Jacob Riis kommer 

derfra                                                                                                                                                                                      

* der mangler dog at blive scannet ca. 35.000 kort, så meld jeg endelig, hvis i har tid og lyst                  

* regnskabet blev godkendt uden kommentarer 



 

 

5. fastsættelse af kontingent:                                                                                                                                         

* kontingentet til DFF stiger med 25 kr. i 2017 og 25 kr. i 2018                                                                                   

* klubben har betalt de sidste 2 kontingentforhøjelser fra DFF                                                                              

* bestyrelsen foreslår at lade kontingentet stige med 50 kr. allerede i 2017 for A medlemmer idet B 

medlemmer betaler stigningen via medlemskab i andre klubber                                                                          

* der var debat om størrelse, frygt for evt. udmeldinger og andre muligheder for at dække 

forhøjelsen                                                                                                                                                                     

* der blev stemt om forhøjelse på 50 kr. og det blev vedtaget med et flertal 

6. indkomne forslag:                                                                                                                                                     

* der var ingen forslag kommet 

7. valg: Per Sørensen modtager genvalg 

             Bjarne Hansen modtager genvalg 

             Suppleant Jan Østergaard Andersen modtager genvalg 

             Revisor Lillian Boye-Hansen modtager genvalg 

             Revisorsuppleant Palle Offersen modtager ikke genvalg 

* Per, Bjarne, Jan og Lillian blev alle genvalgt                                                                                                             

* Teddy Jensen blev valgt som revisor suppleant  

8. valg af Årets Postkortsamler:                                                                                                                                  

* Niels fortalte, der var kommet flere gode bud fra medlemmerne, men bestyrelsen havde valgt 

Steffen Riis som årets postkortsamler. Steffen har samlet postkort i mange år, har gjort meget for 

udbredelsen af kendskabet til det at samle på postkort, har skrevet mange artikler i DFT samt 

skrevet bøger                                                                                                                                                                 

* Steffen takkede for æren og omdelte en sang ”det haver så nyligen regnet” og fortalte en lille 

historie om da kong Christian den X kom til en højtidelighed ved Gram Slot den 10. juni 1920 i 

anledning af Genforeningen. Der var et billede af kongen til hest på modsatte side  

9. Evt:                                                                                                                                                                               

* Irene har kontaktet Dommerforeningen mht. spørgsmålet om nye udstillingsreglementer. Svaret 

er, at det tages op på et snarligt møde i Dommerforeningen og Postkortklubben får nærmere 

besked                                                                                                                                                                                 

* Niels takkede af for i dag og ønskede på gensyn næste år 

 

 

Referent Irene Henriksen  

 

 


