
Referat af generalforsamling i Svebølle Samlerklub 
mandag den 16. april kl.1900 på Svebølle skole. 

 

Velkomst ved Kirsten Bredgaard og tak for en god messe. 

 
Ad. Pkt. 1 valg af dirigent: 

Willy Olsen valgt som dirigent. 

 
Ad. Pkt.2 formandens beretning: 

Det har været et af de store år, nemlig året hvor vi har haft messe. Vi er nu oppe på 32 medlemmer 

+ 2 nye i år. Vi har haft nogle møder og der er blevet samlet meget til hinanden til disse aftner. 

Messen havde lidt færre besøgende end de tidligere, måske på grund af, at prisen for entre er 

forhøjet med 10 kr. til 20 kr. Men kun en ville ikke købe billet. Der var 380 besøgende. Der er stillet 

forslag om, at Steffen Dinesen skal have en mikrofon, så tilhørerne kan følge med.  

Der har været afholdt et møde i Kalundborg hallen for alle foreninger i området, vi var 

repræsenteret ved Ole og Kaj. Der var ikke så mange besøgende, men der har også været for dårlig 

forhåndsomtale både til foreninger og til folk i almindelighed. Det er et EU arrangement. 

Der var igen i år forsøgt med en udflugt, men der var ikke tilslutning nok. Vi vil prøve igen i år, der 

er forslag om en tur til samlerklubben Skandia i Jylland til efteråret. 

Der vil blive 4 møder om året med rullende ugedag for ikke at udelukke nogen i at deltage. 

Formanden takkede for et godt fællesskab, både for året og den tid hun har været formand. 

Formandens beretning blev vedtaget. 

 
Ad. 3. Godkendelse af det reviderede regnskab.  

Regnskabet er revideret med et lille overskud 400 kr., selvom der er investeret i en hjemmeside. 

Året sluttede med en beholdning på 9070,15 kr. 

Regnskabet blev godkendt. 

 
Ad. 4. Indkommende forslag: 

Der er forslag til ændring af vedtægternes § 1. Ændring af at foreningen er hjemmehørende i 

Bjergsted kommune til Kalundborg kommune. Vedtaget. 

 
Ad. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

På valg:  Kirsten Bredgaard, ønsker ikke genvalg, Asger Pedersen, Leif Jensen. 

Valgt blev:  Lona Christoffersen, Asger Pedersen og Leif Jensen. 

 
Ad. 6. Valg af revisor og suppleanter: 

Suppleanter:  Bjarne Nielsen og Ole Jordy Larsen. 

Revisor:  Mona Gross 

 
Ad. 7. Fastsættelse af kontingent: 

Kontingent uændret 100 kr. 

 
Ad. 8. Eventuelt: 

Der skal være mere liv på vores hjemmeside, Mona vil gerne hjælpe, så vi får alle med. Bedre 

orientering til medlemmerne med brev. Mere bytten på messen og måske i Kalundborg engang. 

Forslag om små sedler til omdeling på kræmmermarkeder med navn og logo for Svebølle Samler 

Klub. Vi skal placere Svebølle bedre på landkortet de år, vi har messe. Prøver at lave tur til 

SKANDIA d. 27 oktober. 

 
Bestyrelsen har konstitueret sig efter generalforsamlingen 16 april 2007:  

 

Formand: Asger Pedersen 

Næstformand: Villy Olsen 

Kasserer: Kaj Madsen 

Bestyrelsesmedlem: Lona Christoffersen 


