Referat af generalforsamling torsdag 2020.01.02.
Torsdag d. 2. januar 2020 blev afholdt generalforsamling i Fritidscenteret, Mellemvang 27, 4300
Holbæk.
Formanden bød velkommen til de ca. tyve fremmødte medlemmer, og indledte generalforsamlingen
med at foreslå en referent og dirigent iflg. dagsordenen.
Som referent blev valgt Dan Nielsen, Hørve.
Som dirigent blev valgt Aage Holst Jensen, Holbæk.
Dirigenten fik ordet, og kunne indledningsvis konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet
iflg. vedtægterne.

Formand Michael Hansen, Vipperød, aflagde herefter sin beretning.
Indledningsvis blev holdt et øjebliks stilhed, for at mindes de medlemmer, som var afgået ved
døden i den forløbne sæson.
Formanden berettede, at det forgangne år havde budt på syv medlemsmøder, og at klubben under
vejs var flyttet tilbage til Fritidscenteret på Mellemvang.
Endvidere var afviklet den årlige møntbørs, som var en fin succes med tilfredse mønthandlere.
Klubbens julearrangement med banko, og det årlige foredrag var også forløbet planmæssigt.
Klubben har i årets løb været repræsenteret ved Det Store The selskab i Holbæk, samt Dansk
Møntforums årlige arrangement, som i 2019 blev afholdt i Valby Kulturhus og generalforsamlingen
afholdt i Hobro.
Endelig har klubben vist flaget ved DNF’s årlige møntbørs i København.
Herefter talte formanden lidt om bestyrelsens arbejde gennem det seneste år.
Bl.a. er klubben repræsenteret i Fritidscenterets styregruppe.
Formanden sluttede af med lidt information om det kommende års opgaver, hvor det fortsat
forventes deltagelse i de faste arrangementer og møder.
Formanden takkede derefter bestyrelse og medlemmer for et godt samarbejde gennem 2019, med en
særlig tak til dem, der altid var behjælpelige med arme og ben.

Generalforsamling vedtog herefter formandens beretning.

Kasserer Henning I. Larsen, Slagelse, var fraværende, så regnskabet 2019 blev fremlagt af
bestyrelsesmedlem Dan Nielsen. Regnskabet viste et fald i indtægterne, som dels skyldtes en
nedgang i medlemstallet, og et dårligere salg på klubbens auktioner.
Driften viste dog alligevel et mindre overskud.
En del af klubbens kassebeholdning er repræsenteret ved indkøbte møntsamlinger, som sælges
løbende på klubbens auktioner.
Regnskabet fremlagdes underskrevet af klubbens revisor Børge Andersen.
Kassererens regnskab blev ligeledes vedtaget af generalforsamlingen.

Derefter var der valg til bestyrelsen iflg. dagsorden og klubbens vedtægter.
Formand Michael Hansen, Vipperød, modtog genvalg.
Bestyrelsesmedlem Dan Nielsen, Hørve, modtog genvalg.
Revisor Børge Andersen, Holbæk, modtog genvalg.
Suppleant Jannik Nielsen, Svinninge, modtog genvalg.
Suppleant Henrik Andersen, Svinninge, modtog genvalg.

Det kommende års kontingent blev foreslået uændret.
DKK 110,00 pr. medlem.
Dette blev vedtaget af generalforsamlingen.

Da ingen af de fremmødte havde bemærkninger til dagsordenens sidste punkt, ”Eventuelt”, takkede
dirigenten af, hvorefter formanden erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

2020.01.03
Dan Nielsen, Hørve

