
Generalforsamling i Nyborg Filatelist-Klub og Nyborg Frimærke-Klub mandag 
den 31. januar 2022 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 (skal være formanden i hænde senest 17. januar 2022) 
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (på valg er Lennie Larsen, Mona Holmberg og Martin 

Fogh-Schultz, der alle modtager genvalg) 
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
8. Fastsættelse af kontingent 
9. Eventuelt 
 

Det reviderede regnskab vil ligge til gennemsyn på mødet den 17. januar 2022. 
 
 
Referat: 
 
9 medlemmer var mødt frem i Anders Draghes Gård. 
 

1) Som dirigent valgtes Christian Trapp Schmitt. 
2) Herefter gav han ordet til formanden for fremlæggelse af beretning. Se vedlagte. Beretningen 

blev godkendt uden kommentarer. 
3) Lennie fremlagde regnskab for Nyborg Frimærke-Klub. Regnskabet blev godkendt. 

Herefter fremlagde han regnskab for Nyborg Filatelist-Klub. Philip havde spørgsmål, om 
webhotellet evt. kunne findes billigere, men Mona har lavet research, som viste, at evt. lille 
besparelse står ikke mål med indsatsen. Lavpris-webhotellerne lurer på hinandens priser. 

4) Der var ingen indkomne forslag. 
5) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Alle blev genvalgt: Lennie Larsen, Mona Holmberg og 

Martin Fogh-Schultz. 
6) Af de to poster som bestyrelsessuppleanter, blev den ene besat af Christian Trapp Schmitt. 
7) Revisor Christian Trapp Schmitt blev genvalgt. Som suppleant valgtes Svend Erik Larsen. 
8) Kontingentet til DFF er steget med 25 kr., derfor forhøjes det samlede kontingent med dette 

beløb til 485,- kr. Philip er imod kontingentforhøjelsen, men stod alene med sit synspunkt. 
Kontingentforhøjelsen blev vedtaget. 

9) Under eventuelt orienterede Svend Erik om forhandlinger med tømrer om fremstilling af de 
nye stativer, som Albanifonden sponserer, og Martin orienterede om hans research for at finde 
egnede lokaler til jubilæumsfesten. 
 
Herefter takkede Christian for god ro og orden og formanden afsluttede generalforsamlingen. 
 
Foreningen var herefter vært ved en øl + kaffe og kage. 

 
Referent: Mona K. Holmberg 
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