Generalforsamling i Møntklubben Vestfyn.
Tirsdag d. 15/1-2018 kl. 19.00

Østergades forsamlingshus, Østergade 33, 5500 Middelfart.

1. Valg af dirigent:
Dirigent vælges.

Palle Egeberg valgt med stor applaus,
og Hurra råb

2. Formandens beretning:
Søren Gade beretter.

Formandens beretning vedtaget,
med applaus.

3. Regnskab ved kassereren:
Lars Egebjerg præsenterer regnskabet.
4. Valg til bestyrelsen:
(På v alg lige år)
På valg :

Formand Søren Gade.

(Formanden v ælges af Generalforsamlingen)
(Øvrig bestyrelse konstituerer sig selv blandt v algte bestyrelsesmedlemmer)

(På v alg ulige år)

På valg:
Bestyrelsesmedlem P.H. Hegerslund
Ikke på valg: Næstformand Karl Jensen.
Bestyrelsesmedlem Alex Hansen
På valg:
Kasserer Lars Egebjerg.

5. Valg af suppleanter:
(På v alg lige år):
På valg:

Suppleant Preben Jensen

6. Valg til revision:
(På v alg lige år)
På valg:
Revisor Nini Pedersen.
(På v alg ulige år)
Ikke på valg: Revisor Palle Egeberg.
7. Valg af revisorsuppleant:
(På v alg ulige år)
Ikke på valg: Revisorsuppleant Erik Nielsen.

Kassererens sidste regnskab, vedtaget
med applaus.

Genvalgt med stor applaus.
Genvalgt med appaus.
Ikke aktuelt i år
Ikke aktuelt i år
Ønsker at fratræde.
Lars valgt som menigt medlem.

Genvalgt med applaus.

Genvalgt med stor applaus
Ikke aktuelt i år

Ikke aktuelt i år

8. Indkommende forslag: Ingen.
9. Eventuelt:

Intet.

Generalforsamlingen blev afsluttet i god ro og orden, Palle takkede bestyrelsen for
årets arbejde, og bestyrelsen takkede Palle for hans gode indsats som ordstyrer.
Bestyrelsen

En lille hilsen fra den afgående kasserer:

Tak for tiden der er gået. Jeg har i 9 år ført klubbens regnskab m.v., og I har været forstående for min manglende interesse
for andet end gangbar mønt. I 2009 blev jeg kasserer i foreningen, som en vennetjeneste for Erik Thorning (formand 19942015), for at foreningen ikke skulle forlise, da der også dengang mangel på initiativrige medlemmer til at bestride bestyrelsesposter, så jeg indvilligede i at tage posten ”bare et par år” indtil nye kræfter kunne komme til. Lidt moderniseringer fik jeg
lavet; hjemmeside, mere overskueligt regnskab, og et bedre flow ved afslutning af klubbens månedlige møder og
anvisningssalg. Intet i moderniseringerne er raketvidenskab, og værktøjerne hertil er selvfølgelig stadig til rådighed (og
bogfører man ved hvert mødes afslutning, tager regnskabet blot et par minutter hver gang)... Så læs min lille opsang til Jer:
Kære medlemmer, såfremt I ønsker Jeres lille hyggelige forenings fortsatte virke, er I nødt til at hjælpe til. Det er ikke et utal af
timer, der skal bruges for at bestride en af de kommende ledige poster i bestyrelsen. Der er tale om et par hyggelige
bestyrelsesmøder i årets løb, hvor kommende møder og eventuelle t iltag drøftes. Skulle der som en lille sidegevinst være en
smule initiativ i dig, kan du medvirke til at fremme interessen for nye samlere, og dermed give fornyet værdi for din og de
øvrige medlemmers samlinger og hobby. Hvis ikke I er med til at holde ilden oppe i foreningerne, mister Jeres samlinger
værdi grundet manglende interesse, så op på hesten, spred interesse og glæde for Jeres hobby – for Jeres eget bedste.
Heldigvis er der flere end mig nu, som kan føre regnearket ved anvisningssalg, jeg har ikke haft friheden til selv at vælge
hvornår f.eks. jeg skulle afholde ferie de seneste 9 år, da jeg altid havde MKVF at skulle tage hensyn til... det skal I ikke være
bange for, der er flere hænder til opgaven… endnu…
God vind fremover, Mvh. Lars

