Referat af generalforsamling og møde i Svebølle Samlerklub 13. april 2013. Mødt: 15 medlemmer.
____________________________________________________________________________________
Generalforsamling:
1.Valg af dirigent. Anders Hjorth-Jørgensen.
2. Formandens beretning:
2012 har været et af Samlerklubbens små år; udover de sædvanlige møder har der været afholdt to ture til
Bellacentret med et stigende antal deltagere. Vi har derudover brugt en del tid på at forberede udstillingen i
2013. Leif har på klubbens vegne deltaget i et par foreningsmesser udover Svebøllemessen, hvor vi var
repræsenteret med flere medlemmer.
3 Godkendelse af det reviderede regnskab.
Regnskabet blev godkendt. Overskud 1121 kr. Status 13.283 kr.
4 Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
5 Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Alle blev genvalgt. (Asger, Leif, Sonja)
6 Valg af revisor og suppleanter.
Alle genvalgt. (Mona, Lona, Rie)
7 Fastsættelse af kontingent.
Uændret 100,- kr.
8 Eventuelt.
Vi besluttede at holde fremtidige generalforsamlinger på hverdage med håb om bedre fremmøde. Der kom
forslag om messe hvert år. Der kom forslag om bustur, måske til et andet sted. Bestyrelsen vil arbejde videre
med disse ting. Bestyrelsen vil drøfte muligheden for ændret kontingent.
Referat af medlemsmødet:
Fastsættelse af mødedatoer 2014: bestyrelsen fastsætter mødedatoer.
Evaluering af udstilling: Bred enighed om, at det var en rigtig god udstilling. Vi diskuterede resultatet af
kuponerne; mange havde læst om arrangementet i lokalaviserne. Vi fik en del mailadresser på gæsterne, og
vi vil sende dem en mail inden vort åbent-hus arrangement i efteråret. Vi havde salg af lodder, og det gav lidt
overskud. Dog kom messen ud med et mindre underskud. Der var på messen salg af ting. Bestyrelsen vil
drøfte retningsliner for fremtidige messer. Leif fortalte om hans tur til Ringsted for at aflevere præmien:
Jeg var ude med vindergaven fredag eftermiddag i Ørslev. Jeg fik et mindre chok. Både manden og damen
var samlere. Aldrig har jeg set så meget samlerting på et sted. på førstesalen var der Trolde og Billeder.
Damen havde en meget stor samling af trolde, i alle str. Ca. 600.
Manden havde en samling på ca. 35.000 billeder af Lastbiler sat i system. Jeg har i de 45 år jeg har kørt
lastbil KUN fået en ny lastbil. I 1972 fortalte manden mig. Han havde nemlig et billede af den.
I køkkenet havde de en samling af Madam blå og en samling af Irmadåser. I stuen var der også samlerting. I
kælderen havde manden en meget meget stor samling om Coca Cola, fra hele verden. (måske 2500 enheder).
Derudover havde han mange tegneserie blade (bl. andet Basserne).
Jeg var der i ca. 1 1/2 time.
Om jeg måbede og savlede er ikke ordene. Det var et enormt logistikarbejde de har lavet. Og de gik begge på
arbejde. Nå men jeg tror de gerne begge vil være medlem. Jeg glæder til I næste gang sender mig i byen.
Sikke en oplevelse.
Anders har lagt billeder fra udstillingen på hjemmesiden, han efterlyste kommentarer til nogle af billederne,
som han ikke selv havde kommenteret.
Evaluering af tur til Bellacenter: Rigtig god tur og godt fremmøde. Vi prøver at skaffe klippekort på forhånd
til næste gang, så vi ikke skal stå i kø igen.
Bestyrelsesmøde: der blev foreslået, at bestyrelsen tog suppleanterne med til bestyrelsesmøderne.
Vi snakkede om, at det kunne være sjovt hvis flere medlemmer ville stille op til ’Hobby TV’ ligesom
Ole ’Kinderæg’.

