Generalforsamling Møntklubben Vestfyn 2/2-2010
Der var kun 9 medlemmer til stede, grundet dette årtusinds værste snevarsel.
1. Valg af dirigent:
Vagn E. Juul blev valg som dirigent.
- Enstemmigt vedtaget.
2. Formandens beretning:
Erik Thorning berettede.
- Enstemmigt vedtaget.
3. Regnskab ved kassereren:
Lars Egebjerg fremlagde regnskabet.
Ole ønskede forklaring på enkelte punkter.
- Enstemmigt vedtaget.
4. Valg til bestyrelsen:
På valg :

Formand Erik Thorning. – Ønsker genvalg - Genvalgt for 2 år.
Bestyrelsesmedlem Joan Thorning. – Ønsker genvalg - Genvalgt for 2 år.

5. Valg af suppleanter:
På valg:

Leif Solpark. - Ikke til stede. Har ikke skriftligt ønsket genvalg - Ikke
genvalgt
Ny suppleant:
Tommy Iversen – Valgt for 2 år.

6. Valg til revision:
På valg:

Nini Pedersen - Ønsker genvalg - Genvalgt for 2 år.

7. Valg af suppleant:
På valg:

Bent Ove - Ikke til stede. Har ikke skriftligt ønsket genvalg - Ikke
genvalgt.
Ny suppleant:
Tommy Iversen. – Valgt for 2 år.

8. Indkommende forslag:
1. Bestyrelsen foreslår at ændre datoen for generalforsamlingen til første møde i
januar.
- Enstemmigt vedtaget.
2. I. ”Bob” Iversen havde sendt følgende forslag:
A. Mønter præsenteres i poser i stedet for hartberg, for bedre at kunne
vurderer mønter.:
Det foreslås at man omgående efter køb åbner hartberg
og kontrollerer mønten.
B. Ønske om at tilføje mønter til kommende liste ved møde.:
Det anses som et stort arbejde at lave listerne, så de laves
samlet for flere måneder af gangen, for at lette
arbejdsgangen. Det må forventes at der går 2 – 3
måneder før ens mønter kommer på listen.
9. Eventuelt:
1. Vagn E. Juul har følgende forslag:
En ”skrammel auktion” over andet end mønter på f.eks. første
septembermøde:
- Godt forslag som tages til seriøs overvejelse.
Vagn og fremmødte takkede bestyrelsen for et veludført arbejde det forgange år.
Der blev takket for Vagns indsats som dirigent. – Bestyrelsen takkede for god ro og orden, samt at
de fremmødte klappede på de rigtige tidspunkter.

