Generalforsamling i Møntklubben Vestfyn.
Tirsdag d. 5/1-2016 kl. 19.00
Bakkehuset, Assensvej 100, 5500 Middelfart.

1. Valg af dirigent:
Dirigent vælges.

2. Formandens beretning:
Erik Thorning beretter.
3. Regnskab ved kassereren:
Lars Egebjerg præsenterer regnskabet.

4. Valg til bestyrelsen:
På valg :

(På valg lige år)

Formand Erik Thorning.

(Formanden vælges af Generalforsamlingen)
(Øvrig bestyrelse konstituerer sig selv blandt valgte bestyrelsesmedlemmer)

(På valg ulige år)

På valg :
Bestyrelsesmedlem Joan Thorning
Ikke på valg: Næstformand Karl Jensen.
Kasserer Lars Egebjerg.
Bestyrelsesmedlem ”Hvilende”

5. Valg af suppleanter:
:
På valg:

(På valg lige år)

Suppleant Søren Gade

Erik Lyngvald valgt med applaus.

Erik Thorning berettede.
Beretningen vedtaget med applaus.

Regnskab fremlagt og vedtaget.

Forslag: Søren Gade.
Søren valgt med applaus.
Poul Henrik Hegerslund valgt.
(Ikke aktuelt).
Se pkt. 9.2
Alex Hansen Genopstået.
Valgt med applaus.

Preben Jensen valgt

6. Valg til revision:
(På valg lige år)
På valg:
Revisor Nini Pedersen.
(På valg ulige år)
Ikke på valg: Revisor Palle Egeberg.

(Ikke aktuelt).

7. Valg af revisorsuppleant:
(På valg ulige år)
Ikke på valg: Revisorsuppleant Erik Nielsen.

(Ikke aktuelt)

8. Indkommende forslag:

Kasserer Lars Egebjerg har indsendt
forslag til ændringer i vedtægterne.
(Se bilag)

Genvalgt med applaus.

Vedtægtsændringer vedtaget.

9. Eventuelt:
1. Såfremt medlemmerne ved generalforsamlingen ønsker at den bestående bestyrelse
bærer foreningen igennem et ”sabbatår” på ”lavblus”, indtil foreningen kan mønstre en
bestyrelse, der er klar til at køre på fuldt blus, er vi klar til dette. Vi har stadig Bakkehuset
til rådighed, så medlemmerne kan mødes hvis lysten melder sig.
2. Kasserer Lars Egebjerg ønsker at fratræde bestyrelsen som kasserer, såfremt der kan
mønstres et nyt bestyrelsesmedlem til posten. Kan godt køre regnskabet i ”sabbatår”
Ovenstående 2 punkter blev taget til efterretning.
Ordstyrer Erik Lyngvald takkede for en godt og ordentlig tone ved generalforsamlingen, takkede
den gamle bestyrelse, og ønskede den nye bestyrelse velkommen, hvorefter han blev klappet ud,
oven på den fremragende indsats han lavede som ordstyrer. Glædestrålende over ikke at være
med til at lukke endnu en forening, lukkede han generalforsamlingen.

20 fremmødte medlemmer ved Generalforsamlingen.
Bestyrelsen.

Forslag til rettelse og tilføjelser i Møntklubben Vestfyns vedtægter.

(Bilag)

(Kan jf. Møntklubben Vestfyns vedtægter §10, vedtages ved generalforsamling, ved 2/3 af fremmødte
stemmeberettigede medlemmers stemme)

Ordlyden “Auktion” i vedtægterne erstattes med “Anvisningssalg” i f.eks. §2 (Grundet skatteregler for
auktioner)

§2: Foreningens formål er at afholde møder, anvisningssalg, udstillinger m.m., samt oplyse og støtte
medlemmerne i samlerspørgsmål. Bestyrelsen kan modtage mønter m.m. til anvisningssalg for klubbens
medlemmer. Ved foreningens anvisningssalg betaler sælger 5% og køber 10% i salær til foreningen. Lotpris
over 500-kr. er salærfri for beløbet over 500-kr. Afregning finder sted efter endt anvisningssalg.

§2.1: Såfremt der formidles salg af lots fra medlemmer eller relaterede til medlemmer, kan disse lots kun
tages i kommission til anvisningssalg. Afregning foregår som beskrevet i §2, og kan først finde sted efter
anvisningssalget.

§2.1.1: Bestyrelsen kan opkøbe lots og samlinger til salg på anvisningssalg, fra folk uden for foreningen,
som ønsker deres samling afhændet. Kvittering og beskrivelse af indkøbte lots, samt sælgers navn og
kontaktoplysninger, skal kunne forevises ved revision.
§2.1.2: Møntklubbens beholdning af lots, samt vurdering heraf, fremvises og godkendes ved
revisionsmøde.

Kasserer Møntklubben Vestfyn
Lars Egebjerg

