TUSE April 2014
Referat af ordinær generalforsamling på Svebølle Skole den 2 April 2014
Mødt var 26 stemmeberettiget. Hans Holm blev dirigent.
Formandens beretning:
2013 var et af Samlerklubbens store år. Vore sædvanlige medlemsmøder blev bl.a. brugt til planlægning og
evaluering af vores udstilling i Svebøllehallen , hvor vi havde nogle flere udstillere end sidst, så vi fyldte
hallen rimeligt op; vi havde for første gang lotteri og stemmesedler, hvilket var en stor succes. Der var også
et rimeligt besøgstal, og vi fik god omtale i medierne.
Vi var igen på en fælles bustur i Bellacentret til loppemarked både forår og efterår, det har været en hyggelig
tradition nogle år, selvom vi ikke kom derind i marts i år.
Også i 2013 holdt vi åbent hus i efteråret, hvor et par forhåbentlig nye medlemmer dukkede op. Jeg vil gerne
her byde velkommen til de, der er hængt ved ind i det nye år.
Vi har begyndt et samarbejde med samlerforeningen Skandia, der skal udmønte sig i et fælles byttemøde i
september i år.
Kasseren gennemgik regnskabet og konstaterede at der var et underskud på 2.700, og en formue på 10.500
kr. Annoncering i dagspressen er meget dyrt, og kasseren efterlyste forslag til billig annoncering.
Der kom forslag om Facebook, forskellige kulturelle steder.
Bestyrelsen har stillet forslag om vedtægtsændring: Tilføjelse til §5. Ved brug af netbank kan kassereren
egenhændig hæve op til kr. 4.00,00. Udover dette beløb kræves accept fra den siddende formand eller
bestyrelsen.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Kaj Madsen og Knu –Erik Hansen blev genvalgt til bestyrelsen.
Mona Groos blev genvalgt som revisor, og Rie Jensen blev genvalgt som supl.
Kontingentet blev uændret på 100,00 pr. medlem.
Under evt. Blev der spurgt om medlemmer kunne få en dagsorden udsendt inden generalforsamlingen.
Det vil bestyrelsen arbejde for. Der blev foreslået Visit Kalundborg til annoncering. Der blev foreslået at
man tog andre foreninger med på udstilling. Der blev foreslået Flyers. Der blev foreslået at Journalister kom
på inden udstillingen og snakkede med nogle af medlemmerne. Der blev foreslået, at man evt. må sælge
nogle af sine ting på udstillingen.
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