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Generalforsamling i Dansk Postkortsamler Klub Postkortklubben 28 

september 2019, afholdt i AMUsyd, Kolding 

 

Dagsorden:  

  

 1. Valg af dirigent.  

 2. Formandens beretning.  

 3. Webmasterens beretning.  

 4. Kassererens beretning, herunder godkendelse af regnskab og budget.  

 5. Fastsættelse af kontingent.  

 6. Indkomne forsalg.  

 7. Valg  

                      a.  formand Niels Vad, modtager genvalg.  

                      b. 1 bestyrelsesmedlem.  Leif Ørndorf, modtager ikke genvalg.  

                      c. 1 bestyrelsessuppleant. Bo Pallesen  

                      d. 1 revisor. Lillian Boye-Hansen, modtager genvalg. 

                      e. 1 revisorsuppleant. Teddy Jensen, modtager genvalg 

 

 8. Kåring af Årets Postkortsamler.  

 9. Evt. 

  
 Ad 1.  
 
Som dirigent valgtes Leif Ørndorf. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt. 

 

Referent Lise Woller-Nielsen. 

 

Der deltog i alt 33 medlemmer  

Ad 2.  

Formanden Niels Vad fremlagde sin beretning:  

 

Dejligt at se så mange medlemmer støtter op om denne dag.  

Vi er nu 195 medlemmer mod 185 sidste år, det kan vi godt være stolte af.  

Det er der ikke mange klubber der har medlemstilgang, det kunne tyde på at vi er mere 

spændende end de andre eller også har de ikke en ”Per” (Per Sørensen red.) til at skaffe 

medlemmer, han gør også der et fantastisk arbejde. Det kunne være sjovt om vi næste år kunne 

nå 200 medlemmer.  

I bestyrelsen kører det utroligt godt, det er ingen sag at være formand når bare vi deles om 

opgaverne, det er dog Per og Lise der laver mest (som altid)  

Jeg har stadig travlt på arbejdet, men får da også tid til at jagte lidt postkort, og i efterårsferien skal 

vi i bestyrelsen bemande en stand i DGI-byen, København, vi håber I kommer og ser udstillingen. 

Flere medlemmer udstiller, både i konkurrence klasse og for sjov. Der bliver noget for en hver 

smag.  

Vores Klubs økonomi er sund, men vi har valgt at det skal koste lidt igen i år at være med på 

postkortets dag, men ikke mere end hvad et rimeligt postkort koster.  



2 
 
Hjemmesiden styrer Lise, og det gør hun godt, men jeg fornemmer lidt ”mumlen” om at 

hjemmesiden snart er for gammel og det siger webmasteren også at hun er!  

Lise – elektronik ældes, men du er en klassiker der bare holder for evigt (referenten siger tak)  

”Vi kunne godt ønske os at I skriver en sjov historie med tilhørende kort” det var mine ord sidst år!!  

Man skulle åbenbart bare udlodde et par postkort i præmie, så fik I gang i pennen, det var så 

dejligt at læse alle jeres historier, tak.  

Vi håber at I vil være med til at vi viser nogle af dem i DFT (de er bare så gode)  

Jeg bliver stolt når nogle af postkortklubbens medlemmer på fornemmeste og meget forskellige vis 

promoverer vores hobby.  

Vi har flere medlemmer der skriver artikler til DFT og Frimærkesamleren, dejligt.  

Mange medlemmer udstiller postkort på store og små udstillinger, bliv endelig ved, jeg bliver bare 

mega stolt når I viser folk i det ganske land og udland hvad postkortene kan.  

Bestyrelsen har holdt deres møder over Skype det virker godt og er samtidigt billigt.  

Sidste år holdt vi møde med DFF om udstillingsreglerne, det var et virkeligt godt møde hvor vi var 

enige om at udstillingsregler var svære at rette på.  

Men DFF viste også at de rigtig gerne vil postkortklubben. Udstillingen til oktober i DGI-byen i 

København er et godt bevis på dette. Klubben er inviteret til at have en stand og har fået 25 

rammer stillet til rådighed kvit og frit.  

Mange tak vi glæder os.  

Sidste år talte vi om DFF´s netsalg. Nu er der endelig kommet en ny version.  

Det jeg hører er, at det er blevet virkeligt godt, det er jo rart at man også denne vej kan få nogle 

nye kort til samlingen og komme af med sine dubletter.  

Kontingentet til DFF er steget, så vi er nødt til at lægge op til en kontingentforhøjelse, det er noget 

vi skal stemme om, men det bliver nødvendigt.  

Der var ingen bemærkninger til formandens beretning som hermed blev godkendt  

Ad 3.  

Webmasteren (Lise) fremlagde sin beretning:  

Lige nu har der i alt været lidt over 65.000 besøgende på hjemmesiden  

Vi er som nævnt nu 195 medlemmer, dog er der en del af vores medlemmer der ikke er aktive på 

hjemmesiden.  

Det har været et aktivt år, vi har lagt mange historiske artikler på hjemmesiden, ligesom vi jo har 

haft rigtig mange postkorthistorier som alle er lagt på hjemmesiden.   

Per og Henrik arbejder stadig med postkortudgivere og postkortsalgssteder, de er lagt ind på 

hjemmeside så i alle kan se hvad der er lavet.  

Desværre er hjemmesiden også blevet meget stor og jeg vil tro at der for mange oplysninger. Jeg 

forventer derfor at jeg vil prøve at lave et arkiv.  

Alt i alt er jeg tilfreds, men jeg mangler som altid at I, medlemmerne, sender mig kopi af jeres 

fantastiske postkort til jeres gallerier og meget mere, så siden kan blive aktiv at se på 

Der var ingen bemærkninger til Webmasterens beretning som blev godkendt  
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Ad 4.  

Kassereren (Per) gennemgik både regnskab og budget og uddybede de enkelte poster.  

Regnskab og budget blev godkendt. 

Ad 5. 

Bestyrelsen indstillede, at det nuværende kontingent for A medlemmer på 430 kr. blev hævet til 

460, begrundet i det stigende kontingent til DFF. Kontingentet til B medlemmer vil stadig være 70 

kr. idet det alene er kontingentet til Postkortklubben.  

Der blev stillet forslag fra salen om at kontingentet til postkortklubben burde stige til 100 kr.  Dette 

ville bevirke at A medlemmer skulle betale 490 kr. og B medlemmer 100 kr.  

Ved afstemning blev sidstnævnte forslag nedstemt således at bestyrelsens forslag blev 

godkendt.  

Kontingentet er herefter fra 2020 som følger:  

A medlemmer 460 kr.  

B medlemmer   70 kr.    

Ad 6 

Der var ingen indkomne forslag  

Ad 7 

                      a.  Formand Niels vad blev genvalgt  

                      b.  Bestyrelsesmedlem. Bo Pallesen blev valgt  

                      c.  Bestyrelsessuppleant. Kell Pedersen blev valgt   

                      d.  Revisor. Lillian Boye-Hansen, blev genvalgt. 

                      e.  Revisorsuppleant. Teddy Jensen, blev genvalgt 

Ad 8 

Lise Woller-Nielsen blev kåret som årets postkortsamlere 2019 

Begrundelsen var følgende:  

 

Der er mange aktive postkortsamlere, som har fortjent hæder - hver på deres område, men Lise 

fortjener i særdeleshed hæderen, da hun er aktiv på mange fronter. De skal kort oplistes her:  

• Stor indsats omkring foreningens hjemmeside fra starten  
• Aktiv som udstiller med flotte eksponater, som har været ud at præsentere Danmark på 

Nordia-udstillinger i Stockholm og Vejle 
• Altid hjælpsom med gode råd om at samle og udstille  
• Allerbedste repræsentant for postkortsamleriet i DFF´s bestyrelse  
• Kompromisøgende og lyttende, når der er forskellige holdninger til et spørgsmål.  

Og så har vi ikke nævnt hendes gode menneskelige egenskaber, hvor der altid er et smil på læben 
og en positiv indgang til andre mennesker.  
  
Lise sagde tusind tak for den store hæder. 
  
Ad 9 
 
Med begrundelse i budgettet som havde et lille underskud men dog en væsentlig kassebeholdning 

og den manglende stigning af kontingentet blev det nævnt, at det var vigtigt at bestyrelsen satte sig 
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nogle mål om hvorledes klubben skulle kunne klare sig fremover. Især at man havde for øje at der 

evt. skulle udarbejdes en ny hjemmeside.  

Bestyrelsen tog dette til efterretning  

 

Palle Offersen havde et lille indlæg vedr. DFF idet der ofte var spørgsmål til hvad forbundet udførte 

for de midler der blev givet fra klubberne.  

 

Palle fortalte om DFF: 

• Medlemmernes forening – 100 klubber – 4200 medlemmer  

• Både frimærke- og postkortsamlere 

• 3 af 7 bestyrelsesmedlemmer samler postkort og er medlemmer af foreningen 

• Vi modtager gerne gode forslag til aktiviteter eller andre måder at gøre tingene på 

• Dagens besøg af en dommer er et eksempel på, at et godt forslag kan blive til noget 
konkret 

 

Hvad har vi gang i? 

• Ny hjemmeside danfil.dk i december 2018 over 65.000 besøgende på 9 måneder! 

• Nyt netsalg i sommer, hvor de ældste ting kom væk. Alle DFF-medlemmer kan gratis købe 
og sælge på siden 

• Udstilling i DGI-byen 18-20/10 – både Postkorklubben og DFF har stand – kig forbi 

• National udstilling i Nyborg 21-22/11 2020 – klubudstillinger i Ringe og Djurs 

• I DFT vil vi gerne have flere postkortartikler, mange af artiklerne i sommerens konkurrence 
er velegnede. Jeg hjælper gerne med at tilpasse dem til bladet. 

• Vi har i år nedsat et PR-udvalg, som bl.a. skal arbejde med større synlighed af frimærke- 
og postkorthobbyen 

 
Alle er altid velkommen til at stille spørgsmål til bestyrelsen  

 

  
 

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden  

 

02.10.2019 

Lise Woller-Nielsen   

 

 

 

 

 

 


