
Generalforsamling i Nyborg Filatelist-Klub og Nyborg Frimærke-Klub mandag 
den 16. august 2021 kl. 19.10 i Anders Draghes Gård, Kongegade 24. 

Dagsorden i henhold til NFK’s love §5: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Valg af formand 
6. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer (på valg er Erik Jakobsen, der modtager genvalg) 
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
9. Fastsættelse af kontingent. 
10. Eventuelt 
Det reviderede regnskab vil ligge til gennemsyn på mødet den 2. august 2021. 
 
 
Referat: 
 
8 medlemmer var mødt frem i Anders Draghes Gård. 
 

1) Som dirigent valgtes Christian Trapp Schmitt. 
2) Herefter gav han ordet til formanden for beretning. Beretningen var udsendt til alle 

medlemmer i april, hvor vi havde forventet at kunne afholde generalforsamlingen, som var 
udskudt pga. coronapandemien. Denne blev som bekendt også udskudt. Philip gennemgik 
hovedpunkterne, og beretningen blev godkendt. 

3) Lennie fremlagde regnskab for Nyborg Frimærke-Klub. Regnskabet blev godkendt. 
Herefter fremlagde han regnskab for Nyborg Filatelist-Klub. Dette blev også godkendt uden 
bemærkninger. 

4) Der var ingen indkomne forslag. 
5) Formanden blev genvalgt uden modkandidat. 
6) Bestyrelsesmedlem Erik Jakobsen blev genvalgt uden modkandidat. 
7) Da der ikke kunne findes nogen kandidater til de to poster som bestyrelsessuppleanter, blev 

ingen valgt. 
8) Claus Bo har fået påbud fra sin arbejdsplads, at han ikke må være revisor i nogen forening, så 

der skal vælges en ny. Christian blev foreslået og valgt. 
9) Kontingentet må forblive uændret, da der ikke kunne besluttes en ændring inden udsendelse 

af opkrævningen i foråret. Næste år bliver det nok nødvendigt at hæve kontingentet, da DFF 
har hævet sit. Uændret kontingent vedtaget. 

10) Under eventuelt blev der bl.a. drøftet muligheder for at skaffe kapital: Philip påpegede, at det 
ville være fint, hvis DFF’s repræsentantskabsmøde kunne afholdes i Nyborg hvert år i 
forbindelse med B&B-dagen, da det ville give flere gæster. 
Snak om forhold omkring Bytte- og Børsdagen: Er det bedst at tage entré eller gebyr for 
auktionsnummer? Flertal for entré, da man så kan se, hvor mange gæster vi har haft. 
Lennie kan ikke komme til efterårets B&B-dag, så der skal findes en anden auktionarius. 
 
Herefter takkede Christian for god ro og orden og formanden afsluttede generalforsamlingen. 

 
Referent: Mona K. Holmberg 
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