
Generalforsamling i Nyborg Filatelist-Klub og Nyborg Frimærke-Klub mandag 
den 30. januar 2023 kl. 19.15 i Anders Draghes Gård, Kongegade 24. 

Dagsorden i henhold til NFK’s love §5: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning, fremlagt af formanden 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 16. januar 2023) 
5. Valg af formand (på valg er Philip Rasmussen, der modtager genvalg) 
6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (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 17. januar 2022. 
 
 
Referat: 
 

1) Som dirigent valgtes Christian Trapp Schmitt. 
2) Herefter gav han ordet til formanden for fremlæggelse af beretning. Ud over omtale af de 

særlige arrangementer omkring foreningens 100 års jubilæum, var der også en god og en 
dårlig nyhed. Den gode: Der kommer 4 nye standholdere til næste Bytte- og Børsdag i marts. 
Den dårlige: Foreningen Anders Draghes Gård er blevet opsagt i lokalerne, fordi Anders 
Draghes Gård er blevet solgt, og udstillingslokalerne skal indrettes til lejlighed. Vi har til 
udgangen af 2023 til at finde nye faciliteter. Beretningen blev godkendt. 

3) Lennie fremlagde regnskab for Nyborg Frimærke-Klub. Regnskabet blev godkendt. 
Herefter fremlagde han regnskab for Nyborg Filatelist-Klub. Philip havde spørgsmål vedr. tab 
på den nationale udstilling, som blev flyttet til Hornslet. Vi dækker selv tabet, fordi vi selv 
frasagde os at holde udstillingen. Regnskabet blev godkendt. 

4) Der var ingen indkomne forslag. 
5) Valg af formand. På valg var Philip Rasmussen, der blev genvalgt 
6) Valg af 1 bestyrelsesmedlem. På valg var Erik Jakobsen, der modtog genvalg. Han gav 

udtryk for, at han ønsker at afgive posten som næstformand. Dette afgøres ved bestyrelsens 
konstituering på næste bestyrelsesmøde. 

7) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Vi har kun en, Christian Trapp Schmitt, og han blev 
genvalgt. Der var ikke flere til stede, der kunne vælges, så der blev kun valgt 1. 

8) Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor Christian Trapp Schmitt blev genvalgt.  
Som revisorsuppleant genvalgtes Svend Erik Larsen. 

9) Kontingentet til DFF er uændret, derfor foreslår kassereren uændret kontingent. 
Dette blev vedtaget. 

10) Ingen emner under eventuelt. 
Herefter takkede Christian for god ro og orden, og formanden afsluttede generalforsamlingen. 
Foreningen var herefter vært ved en øl eller vand. 

 
Referent: Mona K. Holmberg 
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